Programske smernice stranke ZDM
V stranki Za delovna mesta se zavzemamo za:
1. Odpiranje novih kvalitetnih delovnih mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest;
2. Skrb in prizadevanje za spodbudno zdravo okolje, ki bo mogočalo kreativnost in
razvoj srednjih, malih in mikro podjetij ) ;
-

Spodbujanje vzpostavitve tudi domačega sklada za pomoč pri zagonu novih
prespektivnih podjetij;
Oprostitev plačila prispevkov za prvo ustanovljena podjetja ( tri leta)

3. Lokalno pridelano hrano in pomoč pri prodaji ( Najprej slovensko );
-podpora mladim kmetom pri prevzemanju kmetij
4. Spudbujanje in podpora pri zaposlovanju;
5. Ustanovitev Rezervnega sklada za čas brezposelnosti po vzoru Avstrije;
4. Preveritev-prenovo socialnega Sistema v Republiki Sloveniji ( bolj pravičen
sistem ali uvedba univerzalnega temeljnega dohodka)
5. Skrb za mlade:
- Spodbujanje gradnje stanovanj
- Prizadevanje za ureditev Sistema za optimalno pridobivanje možnosti
opravljanja obvezne prakse za študente;
- Prizadevanje za uvajanje vajeniškega Sistema in s tem zagotavljanje
zaposlovanja mladih po potrebah, ki jih narekuje gospodarstvo;
- Ureditev Sistema za prekvalifikacije že zaposlenih po potrebah , ki se bodo
kazale v času četrte industrijske revolucije in digitalizacije družbe (
vseživljensko izobraževanje )
6. Ureditev razmer v večstanovanjskih objektih
- Status zemljišč ( pripadajoča funkcionalna zemljiščapripadajo zazidanim
stavbnim zemljiščem – parkirišča ipd.)
-podpora mladim kmetom pri prevzemanju kmetij

7. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in spodbujanje lokalnega razvoja;
- spodbujanje in krepitev razvoja Mestne občine Celje ter ostalih občin
- spodbujanje in krepitev razvoja na drržavnem nivoju
8. Krepitev in spodbujenje dobrih odnosov med ljudmi ne glede na njihovo strankarsko
pripadnost ali versko prepričanje; (STRANKA POVEZOVANJA)
- sodelovanje tako z lastniki kapitala kakor tudi z delojemalskimi predstavniki
- sodelovanja z društvi in klubi
9. Krepitev stranke ZDM v smeri vseljudskega gibanja v dobro Slovencev;
10. Spodbujanje gradnje domov za upokojence in večgeneracijskih enot;
11. Vzpostavitev Sistema za pravično nagrajevanje, napredovanje in sankcionranje
javnih uslužbencev v javni upravi:
12. Ničelno toleranco za kriminalna in korupcijska dejanja;
13. Uvedbo finančne policije in uvedbo javnega neodvisnega revizijskega organa tudi
za zasebna podjetja;
14. Omejitev sodniškega mandata na 8 let, z možnostjo ponovnega imenovanja;
15. Povečanje odgovornosti sodnikov in tožilcev za napačne in nepravočasne odločitve;
16. Zmanjšanje dajatev na OD in njihovo ureditev ki bo primerljiva z EU;
17. Pravico nadomestla plač za osebe , ki so v bolniškem staležu tako za nosilce obrti,
kot pri njih zaposlene v brema ZZZS po enem koledarskem mesecu;
18. Implementacijo pravilne politike, ki bo prispevala k zmanjšanju bega možganov;
19. Takšen sistem pokojninskega zavarovanja, ki bo pravičen in da se odmera pokojnine
približa avstrijskemu skladu ( procentualno );
20. Vključitev nazaposlenih oseb, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, v razna
javna dela, katerih področja je potrebno razširiti;
21. Povečanje vlaganj v glavne ceste 1. reda ( G1 ) in 2. reda ( G2 ) in regionalne ceste
1. reda ( R1 ) in 2.reda ( R2 );

22. Ugotavljanje odškodninske in kazenske odgovornosti za funkcionarjena vseh nivojih
, ki so ali bodo s svojimi ravnanji oškodovali javna sredstva; (javna sredstva niso njihova
last);
23. Racionalizacijo lokalne samouprave ter njeno prilagoditev realnim potrebam
velikosti Slovenije iin števila prebivalcev (zmanjšanje števila občin iz 212 na 60)
24. Ustanovitev pokrajin, ki bo skladna s potrebami prebivalcev in ne željami političnih
strank;
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