Kodeks ponašanja članova Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (HSZG)
Obaveza očuvanja prirodnog okoliša
Član HSZG-a obvezuje se da će svojim poslovnim odlukama i cjelokupnom djelatnošću utjecati na očuvanje zdravog prirodnog
okoliša te da će najsuvremenijim pristupom i poštujući zakonsku regulativu brinuti o očuvanju prirodnih resursa Republike
Hrvatske.

Obaveza očuvanja prostora
Svaki je čovjek, pa tako i svaki član ili zaposlenik člana HSZG-a odgovoran za čistoću, ljepotu i očuvanost prostora koji ga okružuje
te čini njegov neodvojiv dio. Radi očuvanja prostora u istom ili još boljem stanju za buduće generacije, članovi HSZG-a obvezuju
se djelovati u skladu s urbanističkim, arhitektonskim, kulturnim i ekološkim načelima na dobrobit prostora Republike Hrvatske.

Obaveza smanjenja CO2 otiska
Svakodnevnim svojim ponašanjem u zatvorenim i na otvorenim prostorima, kao i u području transporta, čovjek je u mogućnosti
smanjivati CO2 otisak. Članovi HSZG-a obvezuju se svojim individualnim aktivnostima utjecati na promjenu svijesti ljudi koji ga
okružuju u smjeru smanjenja CO2 otiska, te svojim ponašanjem pomoći ostvarenju cilja smanjenja CO2 otiska shodno zakonskoj
regulativi Republike Hrvatske.

Obaveza očuvanja vodnih resursa
Republika Hrvatska, iako vrlo bogata vodnim resursima, ima neodgodivu potrebu očuvanja vodnih resursa za buduće generacije
te primjereno i efikasno upravljanje istima. Članovi HSZG-a obvezuju se svojim postupcima utjecati na efikasno upravljanje
vodnim resursima u svim područjima privatnog i poslovnog djelovanja.

Obaveza promoviranja zelene gradnju u svim njenim aspektima
Članovi HSZG-a, vlastitim poslovnim strategijama i oglasnim kampanjama te djelovanjem kroz javne institucije i partnerske
poslovne organizacije, imaju mogućnost promovirati vrijednosti i benefite zelene gradnje za dobrobit hrvatskog tržišta
nekretnina i njegovog usmjerenja ka održivosti po uzoru na svjetsku praksu poštujući interese Republike Hrvatske.

Obaveza očuvanja vrijednosti i dosadašnjih dostignuća udruge HSZG
Hrvatski savjet za zelenu gradnju, od osnutka 2009. do danas, etablirao se na hrvatskom tržištu nekretnina i šire kao vrijedan
izvor informacija, znanja i prakse primjene zelenih principa u gradnji te ostvario brojne suradnje s akademskim, institucionalnim,
gospodarskim i javnim sektorom Republike Hrvatske, kao i studentskom zajednicom te građanstvom u cijelosti. Obaveza je
članova HSZG-a štititi interese udruge i svih njenih članova, sukladno aktualnom Statutu udruge.

Obaveza unapređenja rada udruge s ciljem snažnijeg implementiranja principa zelene
gradnje u graditeljskim projektima u Hrvatskoj
Članovi Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, sukladno vlastitoj poslovnoj strategiji te znanjima, informacijama i poslovnim
kontaktima, obavezni su doprinositi unapređenju rada HSZG-a, sudjelujući u radu Godišnje generalne Skupštine, Upravnog
odbora ili Radnih skupina ili putem volonterskog rada u okviru svih aktivnosti Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

Kao aktivni član Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju obvezujemo se pridržavati gore navedenih principa kroz sve aktivnosti koje
na tržištu provodi naša uprava i zaposlenici.

