
SVEČANE POVELJE OPĆINE MEDULIN ZA 2022. GODINU 

 

- gospođa LEONA GIOTTA,   

Za svakodnevnu borbu protiv bespravne gradnje. Leona Giotta godinama dokumentira 

bespravnu gradnju na području Premanture, redovito fotografira te iste kontinuirano 

prijavljuje nadležnim službama. Svojim osobnim trudom i dugogodišnjim zalaganjem 

iskazuje građansku svijest i angažman za opće dobro, doprinoseći borbi protiv 

bespravne gradnje.  

 

- gospodin LUCIO LORENCIN  

Gospodinu Luciu Lorencinu Svečana povelja dodjeljuje se zbog dugogodišnjeg rada u 

sportskim klubovima u Općini Medulin, osobito u RSK Mladost te za rad u bivšoj 

mjesnoj zajednici Medulin. Osim toga Lucio Lorencin aktivno je uključen u očuvanje 

periski u podmorju Medulina, gdje pronalazi žive primjerke, prati ih i čuva.  

Od 2015. godine sudjeluje na projektu pronalaska i očuvanja arheološke baštine u 

uvali Bijeca u Medulinu, odnosno u cijelom medulinskom akvatoriju. 

 

- gospodin IVAN KARASI  

G. Karasi je osmislio i vodio Šanpijero -  igre za mlade, koje su se odvijale u svim 

mjestima Općine i okupljale sve mlade mještane i mještanke Općine Medulin. Dugi niz 

godina bio je predsjednik MO Pomer. Osnivač je tenis kluba Banjole i danas je tajnik 

kluba.  

Također, od 2000. do 2002. godine bio je na funkciji generalnog tajnika 

Organizacijskog odbora „9. Europskog prvenstva u krosu“ te je koordinirao sve 

aktivnosti u organizaciji ovog velikog sportskog natjecanja, najvećeg sportskog 

događaja održanog ikada u Medulinu, a u kojemu su sudjelovale ekipe iz 27 europskih 

zemalja sa preko 300 atletičara. Televizijski prijenos direktno je prenosilo više od 20 

nacionalnih televizija.   

 

- gospodin dr.sc. IVAN LORENCIN 

Dr. sc. Ivan Lorencin medulinski je znanstvenik koji je nedavno doktorirao na 

Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Svojim dugogodišnjim znanstvenim radom u 

području primjene umjetne inteligencije postigao je značajna znanstvena postignuća 

te je njegov rad prepoznat na internacionalnoj razini objavom u vrhunskim znanstvenim 

časopisima. Jedan je od osnivača i glavnih organizatora znanstvene konferencije „RI-

STEM“.  

U svoj znanstveni rad, Dr. Ivan Lorencin uključio je i svoj rodni kraj te je proveo 

istraživanje o primjeni umjetne inteligencije u optimizaciji turističkih ruta u Medulinskom 

arhipelagu. Jedno od najvažnijih provedenih istraživanja ono je o primjeni umjetne 



inteligencije u dijagnostici stanja pluća pacijenata oboljelih od COVID-19. Iste metode 

imaju i veliku mogućnost primjene u liječenju dekompresijske bolesti, što je jedno od 

novih istraživanja Dr. Lorencina.  

Dr. Lorencin kroz predavanja i tribine bavi se i popularizacijom znanosti, a u tom smislu 

drag je i čest gost Medulin FM-a gdje mještane upoznaje s razvojem znanosti, osobito 

u području primjene umjetne inteligencije. Aktivan je i u civilnom društvu, unutar 

medulinske udruge Sakramenski, u čijim koncertima često sudjeluje kao gostujući 

glazbeni izvođač. 

 

- PJEVAČI ŽUPE SV. AGNEZE MEDULIN, preuzela gospođa MIRJANA 

GRAKALIĆ  

Svečana povelja dodjeljuje se radi dugogodišnjeg rada pjevača Župne crkve Sv. 

Agneze u Medulinu, koji su pod ravnanjem i orguljaškom pratnjom prof. Mirjane 

Grakalić osobito zaslužni za očuvanje tradicije i njegovanje starocrkvenih pučkih 

napjeva, što je zabilježeno i u knjizi izdanoj u suradnji s Općinom Medulin „Starocrkveni 

pučki napjevi u Medulinu“ koju prati i nosač zvuka s izvedbama napjeva.  

U ulozi crkevnog zbora pjevači Župe Sv. Agneze Medulin zaslužni su za animaciju 

crkvenih slavlja te za davanje osobito svečanog tona svim misama. Aktivni su i izvan 

Medulina, sudjeluju na različitim manifestacijama te gostuju u drugim župama pa su 

osobito zaslužni i za promicanje cijele Župe.    

 

 

POVELJA POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MEDULIN ZA 2022. 

 

DAMIR DEMARIN – POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MEDULIN, preuzele gospođa 

LARA VOTO DEMARIN I AURORA DEMARIN 

 

Ove se godine povelja POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MEDULIN dodjeljuje post 

mortem Damiru Demarinu. 

Rođen u Puli, 29. kolovoza 1974. godine, kao drugi sin Alda i Eme Demarin, Damir je 

u Medulinu odrastao, završio Osnovnu školu dr. Mate Demarina, nastavivši 

srednjoškolsko, potom i sveučilišno obrazovanje u Puli, gdje je 2000. godine 

diplomirao na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.  

Odmah nakon završetka studija zapošljava se u Arena Hospitality Grupi, te ulazi u 

političku arenu kao općinski vijećnik u mandatu 2005. – 2009. godine, a od 2009. do 

početka lipnja 2021. godine, obnaša dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine 

Medulin.   

U puna tri mandata vodio je općinsku upravu: od društvenih djelatnosti, protupožarne 

i civilne zaštite, upravljanja pomorskim dobrom i imovinom Općine Medulin, do rada i 

suradnje s mjesnim odborima. Među poslovima koje je svakodnevno, s iznimnom 



odgovornošću i žarom obavljao bili su oni operativni i manje vidljivi, no ne manje 

značajni, bez kojih uprava ne bi mogla funkcionirati, jednako kao i donošenje odluka 

od strateškog značaja, kojima je kao najbliži suradnik općinskog načelnika, sudjelovao 

u kreiranju i implementaciji lokalnih politika, programa, planova i projekata najvećeg 

značaja za razvoj naselja te porast kvalitete života mještana općine Medulin.   

Osobno je i proaktivno sudjelovao u prostornom planiranju i izradi svih urbanističkih 

planova, zalagao se za realizaciju projekata izgradnje cestovne infrastrukture, za 

izgradnju i obnovu dječjih vrtića u svim naseljima općine, za dogradnju osnovne škole 

i izgradnju sportske dvorane, za obnovu Malina na vitar, uređenje medulinske rive, 

Arheološkog parka Vižula, a osobito ga je radovalo uređenje sportskog igrališta na 

Štraminjonima, na kojem je često provodio večeri sa svojom djecom.  

Obiteljski čovjek, koji je mir i utočište uvijek iznova pronalazio sa svojim najmilijima, 

prema vani, prema svim suradnicima, zaposlenicima Općine Medulin, poslovnim 

partnerima ili političkim oponentima, čovjek velikog osmijeha i velikoga srca.  

Bio je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Medulin i član školskog odbora 

Osnovne škole „dr. Mate Demarin“ Medulin.  

Prerano nas je napustio 26. srpnja 2021. godine, izgubivši bitku s teškom bolesti, s 

kojom se ustrajno i uporno borio do kraja. 

Zaduživši sve nas i našu zajednicu svojim radom, predanošću, žarom i primjerom u 
poslovnom, političkom kao i privatnom životu, s ogromnim poštovanjem upravo se 
Damiru Demarinu dodjeljuje Povelja „Počasni građanin Općine Medulin“ u 2022. 
godini.   
 

 

NAGRADA OPĆINE MEDULIN 

 

- 119. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE, preuzeo gospodin ROBERTO FABRIS  

 

Neraskidive su i duboke veze Općine Medulin i njenih mještana s 119. brigadom 
Hrvatske vojske, njenim osnivanjem, popunjavanjem, ratnim putem i djelovanjem, a 
osobito s odavanjem počasti svim njenim pripadnicima.  

Na području Kažele bilo je prvo postrojavanje 119. brigade u listopadu 1991. godine, 
u kojem je sudjelovalo preko 60 mještana Općine (od čega 30 Pomeraca o čemu 
svjedoči i tekst povjesničara Andreja Badera u nedavno objavljenoj monografiji naselja 
Pomer te Monografija „119. brigada HV-a u Domovinskom ratu 1991.-1995.“.  
 
Upravo se na području Općine Medulin, na prelijepom poluotoku premanturske Punte 
– Kamenjaku nalazi vojni poligon „119. brigade Hrvatske vojske“, a od proljeća prošle  
godine i velebna kamena skulptura čiji su autori akademski kipari Tihomir Hodak i Ivan 
Brsiki, u koju je, po riječima samih autora utkana nacionalna, vojna, regionalna i lokalna 
simbolika same postrojbe.   



Sve su to simbolične geste koje predstavljaju oblik trajnog čuvanja vrijednosti 
Domovinskog rata na ponos svim pripadnicima 119. brigade, svim hrvatskim  vojnicima 
i svim pripadnicima lokalne zajednice, te cijeloj Republici Hrvatskoj.   
 
Iz svih tih razloga se upravo 119. brigadi Hrvatske vojske dodjeljuje najveće priznanje 
Općine Medulin - „Nagrada Općine Medulin“, koja nije dodijeljena od 2015. godine.  
 

 

ZAHVALNICA I POKLON ZA DUGOGODIŠNJU USPJEŠNU SURADNJU  

- gospodin MILJENKO VIDULIN  

za dugogodišnju uspješnu suradnju u ulozi novinara TV Nove Pula, koji je pratio i 

izvještavao o zbivanjima na području Općine Medulin punih 15 godina. Prva 

„Medulinska kronika“ premijerno je emitirana na pulskoj TV Novoj, kao prva emisija 

takvog tipa na navedenoj televiziji 26. listopada 2007. godine, upravo kao zajednički 

projekt TV Nove i Općine Medulin, a od prvog dana s nama i uz nas je bio novinar 

MILJENKO VIDULIN!  

Obzirom da je odnedavno prešao na nove radne zadatke te nije više izvjestitelj za 

općinu Medulin, prigodom današnjeg svečanog okupljanja i proslave Dana Općine 

Medulin želimo mu se od srca zahvaliti za dugogodišnju uspješnu suradnju i zaželjeti 

mu puno uspjeha u daljnjem radu i životu.  

 

 


