Vpliv COVID-19 na brezposelnost na Gorenjskem
Kranj, 19.5.2020

Pandemija COVID-19 ja za seboj pustila ogromne gospodarske in socialne posledice, katerih
se verjetno danes še ne zavedamo v polni meri.
IMF napoveduje, da bo pandemija novega koronavirusa povzročila največji gospodarski upad
od velike depresije, ki se je začela leta 1929 in je v zgodnjih 30. letih prejšnjega stoletja
pretresala svet. Kot že poznamo iz zgodovine prinese vsaka gospodarska kriza s seboj veliko
število brezposelnih in stiske povezane z izgubo zaposlitve.
Kako novi koronavirus vpliva na stanje zaposlenosti na Gorenjskem v zadnjih mesecih?
V februarju 2020 je bilo na območju Območne službe Kranj (kamor spadajo Upravne enote:
Jesenice, Radovljica, Kranj, Škofja Loka in Tržič) 78.353 delovno aktivnih prebivalcev, kar je
525 oseb oz. 0,7 % več kot februarja 2019 (v Sloveniji za 1,5 % več) (vir: SURS).
Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja 2020 znašala na Gorenjskem 5,4 % (v
Sloveniji 7,9 %). V primerjavi s februarjem 2019 se je stopnja registrirane brezposelnosti na
tem območju znižala za 0,2 % (v Sloveniji se je znižala za 0,5 %).
Konec aprila 2020 je bilo na Gorenjskem registriranih 6.528 brezposelnih oseb, kar je za
1.775 oseb oz. 37,3 % več kot aprila 2019 (v Sloveniji za 19,9 % več). V primerjavi z mesecem
marcem 2020 se je registrirana brezposelnost zvišala za 1.188 oseb oz. 22,2 % (v Sloveniji se
je zvišala za 13,9 %).
Iz podatka je razvidno, da je v primerjavi s slovenskim povprečjem stanje na področju
brezposelnosti na Gorenjskem v mesecu aprilu 2020 izredno naraslo.
Ob koncu aprila 2020 je bil povprečni čas brezposelnosti oseb 11,7 meseca (v Sloveniji 24,4
meseca).
Po spolu so brezposelni skoraj izenačeni – 49,2 % je žensk. Med brezposelnimi je najvišji
delež v starostni skupini 50 let in več, teh je kar 34,6 %. Iskalcev prve zaposlitve je 8,6 %,
dolgotrajno brezposelnih 26,4 %. Po izobrazbeni strukturi je največ brezposelnih z
osnovnošolsko izobrazbo ali manj, te predstavljajo 30,5 %.
Kakšni so bili prilivi in odlivi iz evidence brezposelnih?
V obdobju od januarja do aprila 2020 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3.615
oseb, kar je za 1.462 oseb oz. 67,9 % več kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 46,1 %
več). Med novo prijavljenimi je bilo:
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 171 iskalcev prve zaposlitve (13 oseb oz. 7,1 % manj kot v enakem obdobju
predhodnega leta)
 57 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (15 oseb oz. 35,7 %
več kot v enakem obdobju predhodnega leta)
 1.245 oseb, ki so bile opredeljene kot trajno presežni delavci (930 oseb oz. 295,2 %
več kot v enakem obdobju predhodnega leta)
 1.545 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (311 oseb oz. 25,2 % več
kot v enakem obdobju predhodnega leta).
V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 2.181 oseb, kar je za 389
oseb oz. 15,1 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 18,4 % manj).
Zavarovanje za primer brezposelnosti: v marcu 2020 je 2.418 oz. 45,3 % brezposelnih
oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 30,5 %). Povprečna višina bruto
izplačanega denarnega nadomestila je znašala 730,93 € (v Sloveniji 727,88 €).
Primerjava gorenjska regija / Slovenija
V obdobju januar – april 2020 je bil priliv brezposelnih v gorenjski regiji 3.615 oseb,
kar predstavlja 9,3 % v slovenskem deležu (38.727 oseb). V istem obdobju je bil odliv
iz evidence brezposelnih na gorenjskem 2.181 oseb, kar predstavlja 8,6 % v
slovenskem deležu (25.371 oseb). V zaposlitev je bilo v tem obdobju na Gorenjskem
vključenih 2.479 oseb, kar je 7 % oseb vključenih v zaposlitev v celotni Sloveniji v tem
obdobju (35.454 oseb).
Na katerih področjih pa delodajalci najbolj povprašujejo po delavcih?
V obdobju od januarja do aprila 2020 so gorenjski delodajalci Zavodu za zaposlovanje
sporočili 2.479 prostih delovnih mest. Po dejavnostih so daleč na prvem mestu
predelovalne dejavnosti, sledijo zdravstvo in socialno varstvo, gradbeništvo,
gostinstvo, trgovina, promet in skladiščenje…
Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: delavci za preprosta
dela v predelovalnih dejavnostih (178), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki
ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (144), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
(118), natakarji (106), kuharji (99), kuhinjski pomočniki (85), prodajalci (82),
varnostniki (78), skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo (69), zidarji ipd. (68),
drugi delavci za preprosta dela (61), vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih
otrok (49), strokovnjaki za zdravstveno nego (47), usmerjevalci in raznašalci (46),
delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (45).
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Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja:
V obdobju od januarja do aprila 2020 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja
vključenih 652 oseb, med njimi:
 188 oseb je bilo vključenih v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 67 v
Programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 29 v Lokalne programe
neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 15 v Programe neformalnega
izobraževanja in usposabljanja za mlade;
 340 oseb je bilo vključenih v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 212 v
Spodbude za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila;
 124 oseb je bilo vključenih v Kreiranje novih delovnih mest, od tega 119 v Javna dela.

Vir: ZRSZ
zapisala: Mojca Umek, svetovalka SPOT
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