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Pod naslovom  SLOVENSKA IZHODNA STRATEGIJA, ki jo je sprejela 
vlada in sedaj o njeni vsebini beremo ter poslušamo iz medijev, se 
skrivajo tudi podrobnosti. V teh je običajno strup, kot pravi 
pregovor. Izhodna strategija je sicer potrebna, mnenja o pravilnosti 
ter primernosti vsebine pa se razlikujejo tudi v stroki, kot vedno ob 
tako pomembnih temah. Moj  odmev na slišano se tokrat nanaša na 
eno od podrobnosti, ki so jo poimenovali SOCIALNA KAPICA (le kdo 
si je to ime izmislil), bolj primerno pa bi bilo SOCIALNA BOMBICA, 
če ne celo bomba.

Vsebina te socialne kapice je v znižanju prispevkov za pokojninsko 
in zdravstveno zavarovanje ter prispevka za zaposlovanje. Ampak 
pozor, to znižanje le za tiste, ki imajo visoke in najvišje plače. Za 
vse ostale pa to gotovo pomeni znižanje pravic iz pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja, če ne celo povišanje stopnje 
prispevkov. Pa saj to ni res, sem pa mislil, da imamo na čelu vlade 
socialno demokracijo! Če se prav spomnim, je prav ta socialna 
demokracija, ko je bila v opoziciji, kritizirala prejšnjo vlado, ker je 
znižala dohodnino tistim z visokimi in najvišjimi plačami. Pri tej 
kritiki, sem jo tudi podpisani podpiral. Sedaj pa dela enako, kot 
prejšnja. Ali želi s tem »kupiti« glasove tistih, ki jo do sedaj niso 
podpirali? Mogoče pa pozabljajo, da jih bodo veliko več izgubili pri 
socialno ali še kako drugače ogroženih.  

Lahko pa ima vladna koalicija še drugi razlog. Socialna kapica bo 
vzela denar pokojninski in zdravstveni blagajni in dala slabo 
polovico tega (41% od zmanjšanih prispevkov bo dodatna 
dohodnina) v državni proračun, kjer jim vedno manjka, so nenasitni 
in jim nikoli ni dovolj. Druga dobra polovica pa bo povečala (59 % 
od zmanjšanih prispevkov) neto zaslužke tistih, ki imajo visoke in 
najvišje plače. Zardi manj denarja v omenjenih blagajnah bo še 
lažje trditi, da je potrebna pokojninska reforma oziroma znižanje 
pravic iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.  

Kako lahko kaj takega predlaga vlada, katere na čelu je stranka 
socialne demokracije, ali nosi samo to ime, vsebino pa so založili 
nekje v arhive? 
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