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»Veliko bo odvisno 
od tega, kako se 

bodo stvari odvijale 
drugod po Evropi 

in v ZDA ter pri 
vseh, ki še pridejo 

za nami. Prav tako 
nam še vedno 

niso čisto jasne 
posledice virusa 

na Kitajskem,« 
pojasnjujejo 

v agenciji 
Trendwalder.

Gradbeništvo in 
proizvodnja v 2019 

zaposlila skoraj

11 tisoč  
oseb.

Pripravila Analitika GZS

Trg dela

Napovedi zaposlovanja sprva 
optimistične, zdaj nepredvidljive
Za leto 2020 so napovedi obetale zaposlitve v gospodarskih panogah in na področju IT,  
a je njihova veljava na račun pojava pandemije vprašljiva.
Jerneja Srebot

V zaposlitveni agenciji Manpower in zaposlitveni 
agenciji Trenkwalder se strinjajo, da bo pojav pan-
demije koronavirusa močno vplival na stanje na trgu 
dela in bodo na dosedanjih analizah in napovedih 
potrebni popravki. Konkretne napovedi so na tej točki 
nemogoče, saj še ni možno predvideti, kako se bodo 
stvari odvile. 

V agenciji Trenkwalder menijo, da je zaenkrat moč 
zgolj špekulirati o možnih posledicah, še to predvsem 
na podlagi informiranosti s strani tujih medijev. 
Najbolj optimistično napoved naj bi predstavljal graf v 
obliki črke V, torej po trenutnem hitrem padcu gospo-
darstva tudi hiter vzpon, drugi viri pa predvidevajo 
daljše obdobje pobiranja po krizi. »Veliko je odvisno 
od tega, kako se bodo stvari odvijale drugod po 
Evropi in v ZDA ter pri vseh, ki še pridejo za nami. Prav 
tako nam še vedno niso čisto jasne posledice virusa 
na Kitajskem,« pojasnijo v omenjeni agenciji.

Ukrepi po državi so različni – veliko podjetij je 
ukinilo izmene, odpoklicalo delavce, tudi ustavilo 
proizvodnjo. »Hkrati pa se je kot posledica množičnih 
nakupov in samoizolacije pojavilo dodatno povpraše-
vanje po prodajalcih, delavcih z živili, skladiščnikih in 
dostavljavcih,« še dodajo.

Število brezposelnih narašča
Od začetka epidemije novega koronavirusa se je 
stanje na slovenskem trgu dela občutno poslabšalo. 
Število registriranih brezposelnih se je do 21. aprila 
po neuradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) povzpelo na 86.683, kar je skoraj 
devet tisoč več kot konec marca. Število na novo prija-
vljenih na seznam brezposelnih je preseglo številko iz 
marca in februarja še pred koncem meseca.
        Konec marca je bilo registriranih 77.855 brezpo-
selnih oseb, kar je bilo 0,5 odstotka več kot februarja, 
v primerjavi z marcem 2019 pa je bila brezposel-
nost večja za 1,7 odstotka. Na novo se je marca na 
zavodu prijavilo 51,7 odstotka več brezposelnih kot 
februarja in 56,2 odstotka več kot marca 2019. Med 
novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi 
izteka zaposlitev za določen čas in trajno presežnih 
delavcev. Število le-teh se je v primerjavi s februarjem 
povečalo za 200,2 odstotka, glede na lanski marec pa 
za 211,4 odstotka, kažejo podatki ZRSZ. 
         Med presežnimi delavci jih je bila tretjina iz 
gostinstva, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti 
in trgovine. Za 47,1 odstotka se je v primerjavi s febru-
arjem povečalo število stečajnikov, za 26,1 odstotka 
pa se je povečalo tudi število tistih, ki jim je prenehala 
zaposlitev za določen čas. gg

Trg dela je v 2019 beležil zelo ugodne rezultate

V 2019 je bila zabeležena rast števila delovno 
aktivnih, predvsem zaradi zaposlovanja tujcev, 
kar je odraz pomanjkanja delovne sile v Sloveniji. 
Tako je bilo v povprečju 894 tisoč delovno aktivnih, 
kar je bilo za 2,5 % več ali za 21.457 oseb več kot v 
2018 (3,2-odstotna rast v 2018). Največ oseb je se v 
2019 zaposlilo v gradbeništvu, kjer je bilo 5.460 več 
delovno aktivnih (za 9,4 %), sledile so predelovalne 
dejavnosti, kjer je bilo 5.300 več zaposlenih. V 
prometu in skladiščenju je bilo 2.370 več zapo-

slenih in v trgovini 2.330 več. Znotraj predelovalnih 
dejavnosti je bil največji porast delovno aktivnih 
zabeležen v proizvodnji kovinskih izdelkov (1.290 
oseb), v proizvodnji motornih vozil in prikolic 
(1.014 oseb), farmaciji (617 oseb) in proizvodnji 
živil (470 oseb). Po anketi (vprašalniku) naj bi bilo 
v 2019 med delovno aktivnimi prebivalci Slovenije 
47 % delovno aktivnih (40,7 % zaposlenih in 5,7 
% samozaposlenih), 2,2 % brezposelnih in 35,6 % 
neaktivnih.
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