Zaveza

gibanja Zdrava družba

sebi in ljudstvu
Podpisani/-a kandidat/-ka za poslanca oz. poslanko Državnega zbora RS se
zavedam, da v trenutku podpisa zaveze ne obstajajo pravne podlage, ki bi urejale
spoštovanje zapisanega v besedilu te zaveze. To, k čemur se zavezujem, so moja
osebna dejanja, moja moralno-etična načela ter moja spoštljiva drža in zvestoba
prejetemu zaupanju volivk/-cev, ki so me izvolili.
Svoje poslanstvo bom opravljal/-a tako, da bom služil/-a ljudem, ki mi zaupajo,
kakor tudi v dobro vseh ostalih državljank in državljanov.
V ta namen si bom neprenehoma prizadeval/-a spoznavati potrebe ljudi
(poslanska pisarna, terenske aktivnosti, izvajanje anket, vlaganje zakonov,
spodbujanje referendumov …) in delovati v dobrobit so-bivanja vseh državljank
in državljanov RS v sožitju z naravo in drugimi živimi bitji ter oziraje se tudi na
vse druge ljudi in življenje na svetu. Dobrobit enega napram dobrobiti drugega
presojam v okviru širše in dolgoročne dobrobiti za vse ter sprejemam družbeno
odgovorne odločitve.
Zavezujem se, da bom deloval/-a skladno z razvojno vizijo, s kriznim načrtom
in programskimi smernicami civilno-družbenega gibanja Zdrava družba ter
priporočili Starešinskega sveta. Prizadevam si za uresničevanje Etičnega kodeksa
gibanja Zdrava družba in za tvorno sodelovanje pri njegovi nadgradnji, kadar mi
vest ne dopušča, da sledim določenim priporočilom.
Za svoje poslanske aktivnosti ne bom prejemal/-a nobenih daril ali drugih
prihodkov razen osebnega dohodka. Kakršne koli lobistične poskuse oz. stike
bom v skladu s predpisi nemudoma prijavil/-a.
Odrekam se poslanskemu privilegiju imunitete ter sprejemam materialno
in kazensko odgovornost za vsa svoja dejanja, s čimer sem enak/-a vsem ostalim
ljudem v državi.
V primeru izreka nezaupnice s strani ljudstva sem pripravljen/-a odstopiti
s funkcije poslanke oz. poslanca. Pri določanju pravil, ki bodo urejala način
izrekanja takšne nezaupnice, bom skupaj s snovalci gibanja Zdrava družba tvorno
sodeloval/-a, jih sprejel/-a in spoštoval/-a.
V preteklosti nisem imel/-a nobene nacionalne politične funkcije kot član/ica katerekoli parlamentarne stranke. Tudi sedaj nisem član/-ica nobene politične
stranke, kar je pogoj za delovanje v poslanski skupini Nestrankarske ljudske liste
gibanja Zdrava družba.
Zaveza začne veljati z dnem moje izvolitve v Državni zbor Republike Slovenije.

V/Na

, dne

Ime in priimek kandidata/kandidatke za poslanca/-ko

Podpis
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En izvod zaveze obdrži kandidat/-ka, drugega pa hrani gibanje Zdrava družba.

