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mali srpan 2022

Dala je največ, saj je dala vse, kar je 
imela…
Zdenka Gustinčič, nekdaj novogoriška 
sodnica in kasneje notarka, je pustila 
pozitiven pečat v življenju Novogoričanov 
in številnih drugih ljudi. Poleg kariernega 
področja sta njeno življenje zaznamovali 
predvsem človekoljubnost in dobrodelnost, 
ki se danes uresničuje v Ustanovi Zdenke 
Gustinčič – Fundaciji za dobro ljudi in narave. 
Njeno življenjsko poslanstvo se nadaljuje 
z njeno zadnjo željo, da se zapuščinsko 
premoženje uporabi za dobrobit ljudi 
in narave, kar je omogočilo oblikovanje 
SReČNE hiše, ki celostno pristopa k 
obravnavi potreb ljudi v današnjem času. 
Fundacija, poleg lepih prostorov in zdravega 
naravnega okolja, omogoča sodelovanje in 
uporabo prostorov za druženje 
in preživljanje prostega časa, 
omogoča kvalitetne storitve, 
kot so predavanja in delavnice 
širokega nabora različnih 
pristopov, katerih namen je dvig 
kvalitete življenja posameznikov 
z različnimi potrebami. Fundacija 
temelji na vrednotah poštenosti, 
empatije, dela, prostovoljnosti, 
medgeneracijskega in 
mednarodnega povezovanja ljudi 
ter odgovornosti do naravnega 
okolja. Cilj je povezovati ljudi, širiti 
ponudbe vseh storitev, ki pozitivno 
vplivajo na človekovo telo in 
njegovo notranjost – človeškega 
duha ter doprinašajo k osebnostni rasti. 
Namen je vzpostaviti takšne življenjske 
pogoje, ki temeljijo na vrednotah, ki nam 
jih je Zdenka Gustinčič postavila kot izziv za 
prihodnost. 

Temu botruje že dejstvo, da se je v okviru 
Ustanove Zdenke Gustinčič udejanjilo z 
velikim številom različnih izvajalcev preko 

1000 dogodkov (predavanj in delavnic), 
ki se jih je v sedmih letih udeležilo preko 
20.000 ljudi. Veliko število dogodkov 
je brezplačnih. Število prostovoljcev, ki 
fundaciji pomaga, pa iz v leto narašča.

V okviru fundacije za dobro ljudi in narave 
se trenutno odvijajo projekti SReČNA hiša v 
centru Nove Gorice in SReČNA hiša na Kalu 
v idilični, neokrnjeni naravi, ki je bila in bo še 
naprej, rojstna domačija Zdenke Gustinčič. 
V oporoki je želela, da bi ta hiša bila tako 
prijazna, kot je bila nekoč, ko je nudila 
zavetje ljudem, ki so čakali na avtobuse in 
je bila njihova veža velikokrat čakalnica. Pri 
hiši so se pogosto ustavili tudi romarji na 
Sveto Goro.

Zdenka Gustinčič je v oporoki želela, da 
se ustanovi fundacija ali sklad, ki bi služil 
v dobro ljudi in zasledoval usklajenost 
človekovega načina življenja z naravo. Za 
izvršiteljico oporoke je Zdenka določila 
prijateljico Lilijano Reljič. Ravnanje s tujim 
premoženjem, denarjem in zapuščino 
ni majhna odgovornost, toda rezultati 
večletnega dela so zdaj že jasno vidni. 
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Zdenkino darilo, dano od srca in z dobrimi 
nameni, pomeni za vse, ki čutijo veličino 
tega dejanja, velik izziv in poziv, da njeno 
sporočilo živimo in plemenitimo še naprej. 
Kajti bogastvo se ne meri po tem, koliko 
denarja imaš, ampak po tem, koliko darov 
imaš in koliko jih deliš. Darovanje osrečuje, 
zato iz besede srčno, ko mu dodamo črko 
e (energija, empatija, entuziazem), nastane 
srečno. 

16. junija 2022, na praznik svetega 
Rešnjega telesa in krvi, smo svečano odprli 
in blagoslovili domačijo na Fobškem Kalu.

Čeprav je prihodnost vedno malce 
negotova in se cilji oblikujejo postopoma, 
pa je povsem drugače s SReČNO hišo v Novi 
Gorici in na Fobškem Kalu. Besedna igra 
srčno – srečno posrečeno izraža namen, 
za katerega sta ti hiši oblikovani – za srčno, 
nesebično, humanitarno deljenje znanja, 
izkušenj, dela, vrednot, dejanj in druženj. 
S tem, ko se srčno razdajaš drugim, želiš 
drugim nekaj dati, ne pričakuješ pa koristi, 
obdaruješ in osrečiš tudi sebe. Kajti vse 
preveč je okrog nas stisk, bolečin, žalosti, 
socialne in duhovne revščine, izgubljenosti 
v hitrem tempu življenja, odtujenosti in 
pomanjkanju človeške bližine, srčnosti…. 

Torej SReČNA hiša – hiša, ki jo je fundacija 
kupila s sredstvi iz zapuščine Zdenke 
Gustinčič v središču Nove Gorice, na 
Tumovi 5, in njena rojstna domačija na 
Fobškem Kalu, ki je namenjena projektu 
medgeneracijskega povezovanja in 
aktivnega vključevanja v kreacijo lepšega 
življenja in okolja. Zdenkina hiša je odprta za 
vse vrste aktivnosti in ustvarjalnosti. V njej se 
odvijajo razna SREČAnja za vse generacije, 
od starejših do najmlajših. 

Fundacija si želi povezovanja 
z vsemi, ki prav tako delujejo 
za dobro ljudi, narave in 
širše skupnosti, obenem pa 
razumemo, da je Fundacija 
Zdenke Gustinčič nekaj tako 
posebnega in edinstvenega, 
česar v slovenskem prostoru 
ni; bo tudi v prihodnje redko in 
morda bo preteklo še kar nekaj 
časa, da bo vse več domačinov 
s hvaležnostjo sprejelo to 
dragoceno darilo, ki nam je bilo 
dobesedno dano z neba. 

Ustanova Zdenke Gustinčič 
– Fundacija za dobro ljudi in 

narave, je resničen primer in zamisel, 
kako in v kakšne namene lahko zapusti 
svoje premoženje nekdo, ki nima dedičev. 
Fundacija je živ nagrobni spomenik in 
spomin na osebo, ki je smisel svojega 
življenja videla tudi v razdajanju drugim 
in nesebični pomoči soljudem. Kajti ni 
lepšega, kot da nekaj daš. Zdenkino 
življenje je bilo kljub mnogo prezgodnjemu 
odhodu polno in bogato. 

Zemeljska pot Zdenke Gustinčič je 
končana, mirno počiva v svoji ljubljeni 
domači novogoriški zemlji, v objemu 
matere narave in naše nebeške Mame, ki 
jo je spoštovala in imela rada. V Fundaciji, 
ki nosi njeno ime, in v spominih tistih, ki so 
jo poznali, bo živela še naprej. 

Lilijana Reljič


