
NA USPOSABLJANJU V POREČU 
 
Erasmus+ mobilnost za osebje je enkratna priložnost za zaposlene, da 
si pridobijo nova praktična znanja. Sama sem se mobilnosti udeležila od 
28. do 31. maja 2022 v turistični destinaciji Poreč. Gospa Mia Bonacic, 
Quality Manager v podjetju Energy Clinic Poreč pa je bila moja mentorica 
na sami lokaciji izvajanja mobilnosti. 
 

  
(vir: lastni)              (vir: https://www.plavalaguna.com/sl/hoteli/parentium/sobe) 

 

 
(vir: lastni) 
 
Hotel Parentium je eden izmed najlepših namestitvenih kompleksov 
v Poreču 
 



Hotel Parentium se nahaja v idiličnem okolju zelenih borovcev, valovanja 
morja in širno modrino neba. Svojim gostom nudi 4-zvezdično doživetje, 
ki temelji na ekoloških načelih in trajnostnem razvoju, kar so zahteve 
sodobnega gosta. Po mnenju direktorice hotela, gospe Ane Budimir, je 
njihov hotel primeren za zahtevne goste, ki iščejo popolno sprostitev in 
odklop, vrhunske storitve in idilično okolje. Svoje storitve nenehno 
izboljšujejo in prilagajajo potrebam vse bolj zahtevnega turističnega 
trga. V tem letu so dizajnersko preuredili hotelske restavracije 
Mediteraneo in A mare. 
 
Direktorica je poudarila pomen sodelovanja vseh deležnikov v turizmu. Še 
posebej pomembna pri tem je po njenem mnenju vloga javnega sektorja 
– občine Poreč, ki skrbi za osnovno in turistično infrastrukturo. Na ta način 
postaja celotna destinacija Poreč še bolj privlačna. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
(vir: lastni)     (vir: lastni)  
 
Hotel Molindrio je hotel vrhunskih vsebin in elegantne ureditve  
 
Rikardo Deković je direktor elegantnega hotela Molindrio s 4-zvezdicami. 
Vodenje hotela je prevzel po dolgoletnih izkušnjah, ki si jih je pridobival 
prav v tem hotelu. Na podlagi izkušenj ima resnično poglobljen vpogled v 
vsak poslovni proces, ki poteka v tem hotelu.  
 
Strukture gostov hotela so zelo različne; od družin, do upokojencev. Po 
poreklu so gosti: Nemci, Avstrijci, Slovenci in nato sledijo še gosti ostalih 
držav. Glede na tip gostov pa je čedalje večji delež individualnih gostov. 
Agencijskih gostov in skupin, kot so jih bili vajeni v preteklosti, je vse manj.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



  
 
Energy clinic je ekskluzivni mednarodni center za dobro počutje  
 
Mia Bonacic, Quality Manager je odgovorna za center Energy clinic v 
Poreču. Energy clinic wellness in spa centri so prisotni v pet-zvezdičnih 
hotelih v Nemčiji in na Hrvaškem in vsi zagotavljajo edinstveno izkušnjo. 
Tretmaje, ki jih izvajajo v Energetski kliniki, so razvili s pomočjo tehnik 
daljnovzhodne tradicionalne medicine. Ponujajo veliko različnih vrst 
masaž, savn in ostalih wellness storitev. 
 
Gospa Bonacic sodeluje tudi pri Wellness akademiji Energy clinic, s 
pomočjo katere izobražujejo kader po svojih merah. Prav tako se 
vključujejo v različne evropske projekte. Ob mojem obisku v Energy clinic 
centru v hoteli Parentium sem spoznala še 3 študente in 2 mentorja, ki so 
prišli prav tako preko evropskega projekta Erasmus+, bili so iz Litve. 
Študentka Karolina Mieldežyte iz Litve je izvedla vrhunsko wellness 
storitev. 
 
Iz lastnih izkušenj priporočam vsem, ki imajo to možnost, da se udeležijo  
Erasmus+ mobilnosti za osebje, saj je to koristna izkušnja tako za 
udeleženca, tako za šolo, kot tudi študente, ki jim prenesemo svoje 
izkušnje in novo pridobljena znanja.  
 
 
M. Sobota, 13.06.2022     Natalija Klemenčič 


