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Spoštovani,  
 
z veseljem vas obveščamo, da na Goričkem nastaja hotel drugačnih oblik in dimenzij, 
kot smo navajeni – razpršeni hotel. Namesto ene velike brezosebne zgradbe bomo 
na Goričkem poiskali množico hiš, ki imajo dušo in jih povezali v skupnost. Če ste 
prav vi lastnik hiše na Goričkem, ki večji del leta sameva, ste vabljeni, da postanete 
del naše skupne zgodbe, ki se imenuje Razpršeni hotel Goričko. 
 
Povezati želimo tiste lastnike hiš, ki svoje nepremičnine želite dajati v najem, pa tudi 
tiste, ki jih že oddajate, oboji ste dobrodošli. 
Kakor vsak drug hotel bo tudi naš imel spletno stran, vlagali bomo v promocijo in ga 

tržili po različnih kanalih. Zavod za socialni razvoj bo recepcija in poskrbeli bomo za 

kompletno administracijo ter za to, da nas gostje najdejo in pridejo do nas.  

 
Vsaka vaša hiša bo en krasno urejen hotelski apartma, k sodelovanju pa si želimo 

privabiti še hotelske bazene, welness in restavracije, torej vse, kar imajo veliki, 

ampak veliko boljše in lepše ter z občutkom prostranstva Goričkega in njegove duše. 

 
Lastniki hiš ste lahko fizične osebe, torej sploh ni potrebno, da ste kakorkoli za karkoli 

registrirani. Vse kar potrebujete, je legalno zgrajena zgradba in želja, da se ukvarjate 

s turizmom. Vso birokratsko vojno prevzamemo mi, lastniki pa poskrbite za lično 

urejeno notranjost hiše in okolice.   

 
Izkušnje so pokazale, da kot skupina lahko postanemo uspešni in prepoznavni veliko 

hitreje, kot posamezni ponudnik. Naredili bomo vse, da ujamemo še nekaj turističnih 

bonov.  

Pogodba med nami vas ne zavezuje k sodelovanju izključno z nami, temveč kot 
lastniki hiš lahko sodelujete še s kom drugim, sodelovanje pa lahko kadarkoli 
prekinete. 
 
Vabimo vas torej, da se nam pridružite. Če vas zanima postati del našega skupnega, 

najlepšega hotela na svetu, prosim pišite na lidija.somen@zsr.si ali pa kar pokličite 

na 00386 41 729 193.  

Hvaležni vam bomo, če razširite besedo do sosedov, prijateljev, do kogarkoli, ki bi se 

želel pridružiti. 

 

Vse dobro in do snidenja na veliki otvoritvi Hotela Goričko, 

 

Lidija Šömen l.r., direktorica 

Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p.  
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Zavod za socialni razvoj je družbeno odgovorno podjetje, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z 

vzdržnim razvojem družbe in gospodarstva. Že danes tržimo produkte iz Pomurja v Ljubljani, v 

Odgovorni trgovini Natura na Gosposvetski 7, ponujamo darilne bone Murske krone, ki so vnovčljivi pri 

lokalnih ponudnikih in pomagamo pri razvoju občutljivim skupinam in posameznikom.  

S sodelovanjem in skupnimi močmi želimo Hotel Goričko postaviti na zemljevid Slovenije in širše, 

obogatiti turistično ponudbo v naši regiji in omogočiti ljudem prihodek, ki ga zaradi oddaljenosti od 

urbanih centrov do sedaj običajno niso bili deležni. 

 


