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KODEKS VRIJEDNOSTI ČLANA 

 
UDRUGE  HRVATSKI CENTAR KULTURE LJUBLJANA 

   
1. Članak 

 
Kodeks je usvojen na prvoj sjednici Upravnog odbora D HCK L-a, 00.1.2021 i vrijedi do opoziva. 
 

2. Članak 
 
Kodeks časti temelji se na pretpostavci da je čast naj vrjednija karakteristika svake osobe, zajednička za 
dogovaranje ponašanja u zajednici i osnova je za održavanje, opstanak i napredak zajednice. 
 

3. Članak 
 
Kodeks pokriva samo neke oblike ponašanja, ali mi, kao članovi Udruge HCKL, moramo nastojati postupati 
iskreno u svim situacijama kako ne bismo ugrozili našu čast i poštenje, kao i čast Udruge. 
 

• Držat ću se zadane riječi i uvijek stajati iza nje - POUZDANOST 
• Bit ću odgovoran za svoje postupke i odluke koje donosim - ODGOVORNOST 
• Neću ogovarati - POŠTOVANJE DRUGIH 
• Prema svim informacijama, ponašat ću se s punim povjerenjem - POVJERENJE 
• Zaštitit ću i pomoći drugima prema svojim mogućnostima - ZAJEDNICA 

 
4. Članak 

 
Kodeks časti daje našoj zajednici i svakom njezinu članu istinsku snagu i stabilnost, a budućim generacijama 
zdrav temelj za djelovanje i napredak. 
 
Temelji se na temeljnim vrlinama, čije poštivanje donosi prosperitet svakom članu kao i zajednici. 

 
• Pouzdanost 
• Odgovornost 
• Poštovanje drugih 
• Povjerenje 

• Druženje 
5.  Članak 

 

Držat ću se zadane riječi i uvijek stajati iza nje - POUZDANOST 
 
• Dati riječ znači obvezati se da će se obećanje ispuniti 
• Obećanja nisu velika ili mala - svako obećanje ima jednaku vrijednost 
• Održavanje riječi znači izgradnju povjerenja koje je temelj uspjeha zajednice 
 

6. Članak 
 

Bit ću odgovoran za svoje postupke i odluke koje donosim - ODGOVORNOST 
 

 Iza svake naše odluke čvrsto stoji naše ime, vjerodostojnost i čast 

 Mi imamo punu odgovornost za rezultate svojih odluka, sa svim zaslugama i posljedicama 

 Prepoznati i priznati da smo pogriješili znači imati vjerodostojnost i pokazati snagu 
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7. Članak 
 

Neću tračati - POŠTOVANJE DRUGIH 
 

 Pozitivna klima i međusobno povjerenje temelji su iskrenih, otvorenih i zdravih međuljudskih 
odnosa 

 Ogovaranje znači razgovor s negativnim predznacima o ljudima koji nisu prisutni 

 Ogovaranje je uvijek odraz nepoštovanja i nepoštivanja drugih kao članova zajednice - stvara 
nepovjerenje koje uništava zajednicu 

 Naša je dužnost privatno riješiti svako neslaganje s članom i inzistirati na tome pred drugima 
 

8. Članak 
 

Prema svim informacijama, ponašat ću se s punim povjerenjem - POVJERENJE 
 

 Povjerenje je ključ uspješne veze 

 Sve informacije koje čujemo, vidimo ili kažemo ostaju u krugu prisutnih - razina komunikacije i 
otvorenosti je značajno podignuta 

 Izgradnjom povjerenja produbljujemo naše odnose i komunikaciju u cjelini 

 Beskompromisno poštivanje povjerenja nužnost je našeg napretka 
 

9. Članak 
 

Štitit ću i pomagati druge prema svojim mogućnostima - ZAJEDNICA 
 

 Čast je štititi slabe i pomagati nekome tko to treba i kome je čast to zaslužiti 

 Naša je dužnost štititi i pomagati zajednicu i svakog pojedinca u svim situacijama i okolnostima 

 Pošteno se ponašajući, svaki naš član može zaštititi i pomoći drugima, biti zaštićen i dobiti 
podršku i pomoć kada je to potrebno 

 
 
Predsjednik društva: 
Radoslav Raguž 


