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KODEKS VREDNOSTI ČLANOV 
 

DRUŠTVA  HRVAŠKI CENTER KULTURE LJUBLJANA 
   
 

1. člen 
 

Kodeks je bil sprejet na prvi seji upravnega odbora DHCKL, 13.1.2021, in velja do preklica. 
 

2. člen 
 
Kodeks časti temelji na predpostavki, da je čast najdragocenejša lastnost vsake osebe, skupna 
ureditev vedenja v skupnosti in je osnova za vzdrževanje, preživetje in napredek skupnosti. 
 
Pri dan besedi bom vztrajal in vedno stal za njo - ZANESLJIVOST 
Odgovoren bom za svoja dejanja in odločitve, ki jih sprejemam - ODGOVORNOST 
Ne bom ogovarjal - SPOŠTOVANJE DO DRUGIH 
Z vsemi informacijah bom ravnal s popolnim zaupanjem - ZAUPANJE 
Druge bom varoval in pomagal po svojih najboljših močeh - SKUPNOST 
 

3. člen 
 
Kodeks zajema le nekatere oblike vedenja, vendar si moramo kot člani HCKL prizadevati, da v vseh 
situacijah ravnamo pošteno, ne da bi ogrozili svojo čast in čast drugih in poštenost ter čast 
združenja. 
 

4. člen 
 
Kodeks časti daje naši skupnosti in vsakemu članu resnično moč in stabilnost ter prihodnjim 
generacijam zdrave temelje za delovanje in napredek. 
 
Temelji na temeljnih vrlinah, katerih spoštovanje prinaša blaginjo tako vsakemu članu kot 
skupnosti. 
 

• Zanesljivost 
• Odgovornost 
• Spoštovanje drugih 
• Zaupanje 
• Druženje 

 
5. člen 

 
Dane besede se bom držal in vedno stal za njo - ZANESLJIVOST 
 

• Beseda pomeni zavezo, da bo obljuba izpolnjena 
• Obljube niso velike ali majhne - vsaka obljuba ima enako vrednost 
• Držanje besede pomeni vzpostavljanje zaupanja, ki je temelj uspeha skupnosti 
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6. člen 
 
Odgovoren bom za svoja dejanja in odločitve, ki jih sprejemam - ODGOVORNOST 
 

• Za vsako našo odločitvijo trdno stoji naše ime, verodostojnost in čast 
• Odgovorni smo za rezultate svojih odločitev z vsemi prednostmi in posledicami 
• Prepoznati in priznati, da smo naredili napako, pomeni imeti verodostojnost in pokazati 

moč 
 

7. člen 
 
Ne bom ogovarjal - SPOŠTOVANJE DO DRUGIH 
 

• Pozitivna klima in medsebojno zaupanje sta temelj poštenih, odprtih in zdravih 
medsebojnih odnosov 

• Ogovarjanje pomeni pogovor z negativnimi znamenji o ljudeh, ki niso prisotni 
• Ogovarjanje je vedno odraz nespoštovanja in nespoštovanja drugih kot članov skupnosti - 

ustvarja nezaupanje, ki uničuje skupnost 
• Naša dolžnost je, da vsako nesoglasje s članom rešimo zasebno in vztrajamo pri njem pred 

drugimi 
 

8. člen 
 
Po vseh informacijah bom ravnal s popolnim zaupanjem - ZAUPANJE 
 

• Zaupanje je ključ do uspešnega odnosa 
• Vse informacije, ki jih slišimo, vidimo ali povemo, ostanejo v krogu prisotnih - stopnja 

komunikacije in odprtosti se znatno dvigne 
• Z izgradnjo zaupanja poglabljamo naše odnose in komunikacijo kot celoto 
• Brezkompromisno spoštovanje zaupanja je nujnost našega napredka 

 
9. člen 

 
Bom varoval in pomagal drugim po svojih najboljših močeh - SKUPNOST 
 

• V čast je zaščititi šibke in pomagati nekomu, ki to potrebuje in je v čast, da si to zasluži 
• Naša dolžnost je varovati in pomagati skupnosti in vsakemu posamezniku v vseh situacijah 

in okoliščinah 
• S poštenim vedenjem lahko vsak naš član zaščiti in pomaga drugim, je zaščiten in po potrebi 

prejema podporo in pomoč 
 
 
Predsednik društva:    
Radoslav Raguž           
 

 
 


