
                   Poštovani,

Natjecanje za Međunarodni Zlatni Cvijet Svijeta  jedan je od najboljih mogućih načina 
promoviranja zelenijeg i što urednijeg okoliša u europskim i svjetskim gradovima i mjestima. 
Sam program želi ohrabriti lokalne vlasti da očuvanjem okoliša  poboljšavaju kvalitetu života 
svojih stanovnika. Unapređujući stalni razvoj uz natjecanje se vežu povećanje javne svijesti, 
edukacija u svezi očuvanja okoliša i komunikacije, pridonoseći održivom razvitku kako bi se 
na taj način održala visoka kvaliteta života i krajolika.
Glavne karakteristike natjecanja Međunarodni Zlatni Cvijet Svijeta su povećati ulogu 
hortikulture, turizma i okoliša, zaštite ruralnog i urbanog ambijenta.

Novi Vinodolski ima veliku čast i obavezu   zastupati kao jedini predstavnik   iz Hrvatske 
Lijepu našu u natjecanju za visoko prestižnu nagradu MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET 
SVIJETA u 2018. godini. Kakvo je to veliko priznanje najbolje govori podatak da u natjecanju  
sudjeluju  gotovo sve države svijeta sa svojim gradovima i mjestima kao predstavnicima.

U obrazloženju dodijele prihvaćene kandidature stoji:
Povjerenstvo turističkih novinara za svakog pojedinca i organizaciju, sukladno propozicijama 
o dodjeli nagrada, odlučilo je dodijeliti navedene prestižne međunarodne turističke nagrade. 
Odabrani Laureati visoko kreativnom kvalitetom rada, svojim projektima, razvojnim 
programima, turističkom prezentacijom, te kulturnim, duhovnim, i sl. programima, ali 
i priznanjem za njihov individualni i kolektivni doprinos, izravno ili posredno promiču i 
unapređuju razvoj turizma. Tako zasigurno pridonose prosperitetu, kvaliteti, boljitku života, 
i boljem razumijevanju među ljudima i narodima, a time i potvrdi opravdanosti dodjele im 
jedne od ovih uglednih međunarodnih turističkih nagrada.
Ovim priznanjem Novi Vinodolski postao je jedini predstavnik Hrvatske  na interkontinentalnom 
natjecanju gradova za prestižnu titulu MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET. Dobivanjem ove 
kandidature naš Grad dobio je veliku priliku da se predstavi uistinu  cijelom svijetu jer gotovo 
sve države svijeta  imaju mogućost kandidature.
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Naravno Grad Novi Vinodolski i Turistička zajednice Grada Novi Vinodolski znat će iskoristiti 
ovu priliku koja nam se pružila i koja nije slučajna. Naime, već je priznanje da je direktorij 
INTERSTAS-a i KEA-CRO upravo Novi Vinodolski izabrao između svih prispjelih kandidatura. 
Naravno da mi to doživljavamo  kao veliku čast i obavezu.
Ono što nas posebno veseli je činjenica da su u 2018. godina dva velika jubileja - 730 godina 
Vinodolskog zakona te 140 godina turizma u Novom Vinodolskom. Naravno da će cijela 
2018. godina  proći u ozračju ovih jubileja. Vezano uz ove obljetnice dobili smo veliku priliku 
da  i kroz natjecanje za Međunarodni Zlatni Cvijet predstavimo naš Grad u najljepšem svjetlu. 
Naravno posebnu pozornost posvetiti ćemo   programima na uljepšanju mjesta i podizanju 
kvalitete življenja poglavito naših mještana jer prema postulatima KEA-CRO i CIB-a jedino 
ako je kvaliteta života domicilnog stanovništva na visokom nivou to se automatski reflektira 
i na ukupno zadovoljstvo gostiju koji borave u jednoj takvoj sredini.
Znači Novi Vinodolski već je prepoznat  kao takva sredina ali pred svima nama uključivši sve 
pojedince, udruge, škole, vrtiće i ostale institucije je da napravimo  sve što je u našoj moći i da 
spremni dočekamo međunarodni ocjenjivački sud kojeg očekujemo u Novom Vinodolskom 
tijekom mjeseca lipnja 2018. godine.
Siguran sam da će svi naši mještani dati svoj osobni doprinos tijekom cijele 2018. godine i na 
taj način pomoći da   međunarodni ocjenjivački sud ode iz našeg grada prepun lijepih dojmova 
a da svi mi budemo još ponosniji što živimo u prekrasnom Gradu Novom Vinodolskom. 
Stoga i Vas pozivamo na učešće u ovom natjecanju na način da   iskažemo dobrodošlicu svim 
članovima žirija.Također, veliki bi doprinos bio kada bismo se svi zajedno zdušno uključili  u 
uređenje kuća, balkona, vrtova i okućnica.

Proglašenje pobjednika biti će tijekom mjeseca rujna u Kanadi a mi imamo pravo  nadati se 
plasmanu u samom vrhu. Takav plasman bio bi naš zajednički uspjeh i dodatno u Europi i 
Svijetu afirmirao Novi Vinodolski kao mjesto ugodno za življenje. Sigurno se i Vi slažete da 
jedno ovakvo natjecanje ima i posebnu težinu kada je u pitanju i promidžba naše turističke 
Rivijere i Grada u cjelini, te sam uvjeren da ćemo i na tom planu polučiti odličan rezultat.

                                                                                                   S poštovanjem.

      Gradonačelnik:
      Velimir Piškulić, oec


