
 

Vabimo vas, da v letu 2021 sooblikujete tradicionalni, 52. projekt Zlata vrtnica in metla. 
 

 
 

Turistično in kulturno društvo Celje objavlja 
  

POVABILO k ZBIRANJU PREDLOGOV 
 

za podelitev priznanj ZLATA VRTNICA IN METLA 2021 
 
 
Turistično in kulturno društvo Celje želi s povabilom pridobiti predloge, oziroma kandidate za 52. javno podelitev 

priznanj za lepo urejeno okolje, objekte, vrt in cvetlice v letu 2021, na območju Mestne občine Celje, in sicer v 

naslednjih kategorijah: 
 

1 - individualni objekti (enodružinske hiše, vikendi),  

2 - večstanovanjski objekti (hiše z več lastniki, bloki, stolpnice),  

3 - poslovni objekti in površine (trgovine, gostišča, objekti obrtne dejavnosti, industrijski in skladiščni objekti ter  

      površine…),  

4 - javni objekti in površine (objekti in površine namenjene javnim kulturnim, izobraževalnim, zdravstvenim,  

     administrativnim, športnim in drugim dejavnostim in prometu) 

5 - kmetije (tudi turistične in izletniške kmetije) 

6 – Metla 2021 (graja za neurejeno okolje) 

 
 
Predloge sprejemamo po elektronski pošti info@td-celje.si, ali osebno, v pisarni Turističnega in kulturnega društva 

Celje, Gosposka ulica 3, 3000 Celje, do  vključno torka, 16. novembra 2021.  
 
Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev za oddajo predloga nam pišite na e-naslov društva ali nas pokličite 
na 03 492 69 20. 
 
Navodila za oddajo predloga: 
 

1. Za vsak posamezen predlog izpolnete poseben obrazec projekta Zlata vrtnica in metla 2021, ki ga 
pridobite pri Turističnem in kulturnem društvu Celje po elektronski pošti, osebno v pisarni društva po 
vnaprejšnjem dogovoru, lahko pa ga prejmete tudi pri svoji mestni četrti ali krajevni skupnosti. 

2. Obrazec predloga naj bo čitljivo izpolnjen v vseh rubrikah, še posebej predlagatelje naprošamo, da so 
natančni pri pisanju imen in priimkov, naslovov, ter pri imenovanju organizacij, ki jih predlagajo.  

3. Predlagatelj naj k izpolnjenem obrazcu priloži vsaj 3 fotografije predloga (v digitalni obliki), ki nam jih 
posredujete po e-pošti, ali pa nam jih dostavite na USB ključku, DVD-ju, ipd.. 

4. Posameznik (fizična oseba ali ena družina) lahko odda en predlog. Predlagatelj za nobeno od kategorij v 
okviru projekta Zlata vrtnica in metla ne more prijaviti sebe, temveč predlaga druge. Predlagatelj je lahko 
občan druge občine. 

5. Organizacije (društva, zavodi…) in podjetja lahko predlagajo do tri predloge.   
6. Celjske mestne četrti in krajevne skupnosti lahko predlagajo do pet predlogov. 
7. Predlog za Metlo 2021 mora biti opremljen s primerno in utemeljeno razlago glede motečih dejavnikov v 

videzu okolja ter fotografijami in podatki o lokaciji ter lastništvu objekta ali zemljišča.  

 
 
Dobitniki priznanj v projektu Zlata vrtnica in metla 2021 bodo o dodelitvi in o vrsti priznanja obveščeni z vabilom 
na javno podelitveno slovesnost, ki bo predvidoma 17. decembra 2021. 
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