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Spodnje Podravje . Gibanje stopenj brezposelnosti V obdobju od·krize 2008 do danes 

Najtezje je bilo V letih 2013 in 2014, 
danes situacija bistveno boljsa 
Finaneno krizo, ki je po letu 2008 zatresla zahodni svet, smo obfutili tudi v Sloveniji. Spodnje Podravje pri 
tem ni bilo nobena izjema. Posledice so se futile ze leta 2009. Se teZje je bilo, ko je udaril drugi val krize, 
v obdobju med letoma 2011 in 2014. 

Nestabilna gospodarska situacija 
je 5 seboj prinesla zapiranje podjetij, 
reduciranje stroskov in odpuscanje 
delavcev. Veliko Ijudi je ostalo brez 
sluzb. 

Za vseh 19 obcin na obmoeju 
upravnih enot Ptuj in Ormoz smo 
pregledali podatke 0 stopnji brez
poselnosti za obdobje minulih deset 
let: pred krizo, med njo in po njej. Za 
vzorec smo izbrali leta 2007 (cas go
spodarske ekspanzije), 2010,(ko se je 
kriza ze posteno eutila) in 2013 (ko 
nas je dosegel drugi krizni val). Preg
ledali smo se podatke za leto 2016, 
ko se je tudi na zaposlovanju eutilo 
gospodarsko okrevanje, in aktualne 
podatke 0 stopnjah brezposelnosti v 
drugi polovici letosnjega leta. 

Med letoma 2007 in 
2010 najbolj na udaru 
Jursinci, SV. Andraz in 
Cirkulane 

Med letoma 2007 in 2010 se je sto
pnja brezposelnosti dvignila v vseh 
spodnjepodravskih obCinah. Najbolj 
v dveh slovenjegoriskih (Jursincih 
za 8 in Sv. Andrazu za 5,6 odstotka), 
najmanj pa v treh haloskih: Zavrcu, 

Pred penmi len je bilo v Sloveniji 81.000 manj delovno aktivnih loot danes. 

Vidmu in Cirkulanah. Za Cirkulane 
je treba navesti, da so sicer ze pred 
krizo (2007) belezili visoko stopnjo 
brezposelnosti (12,2 odstotka oz. 
najvec v regiji). Zato y casu krize veli
ko novih brezposelnih v tej obcini ni 
bilo. Ker je prvemu valu krize sledil 
se drugi, se stevilke 0 stopnjah brez
poselnosti do leta 2013 niso bistve
no popravile. V Zavre.u, Cirkulanah, 

Domavi in SrediSeu ob Dravi se je 
stopnja brezposelnosti se dodatno 
dvignila. V obeinah Destmik, Gorisni
ca, Hajdina, Jursinci, Markovci, Sv. 
Andraz, Tmovska vas, Videm in Zeta
Ie se je zmanjsala, v preostalih obei
nah je ostala priblizno enaka, kot je 
bila vletu 2010. 

Stevilke so se pozitivno spreme
nile leta 2016. V treh obeinah (Sv. 

Na delo·v 
I.-Avs rijo? 

Andraz, Tmovska vas in Zetale) je 
brezposelnost sicer ponovno neko
liko narasla, v vseh preostalih se je 
znizala. Najnizja je bila v obeinah Sv. 
Tomaz, Zavre in Kidrieevo, najvisja pa 
v treh haloskih obcinah (Cirkulanah, 
Podlehniku in Zetalah) ter v Tmovski 
vasi. Letosnji podatki kazejo izbolj
sanje stanja v vseh obeinah. Poleg 
Tmovske vasi so obcine z najnizjimi 
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Stopnja registrirane 
brezposelnosti pO obCinah (2018) 
Obcina 

I 

Registrirana 
brezposelnost 0/0 

Stevilo delovno 
aktivnih 

Cirkulane 
Oestmik 
Domava 
G~n1ca 
Hajdina 
Jur§!nci 
Kidrieevo 
MaJ§perk 
Mark'ovc! 
Onnot 
Podlehnik 
PtuJ 
Sredi~ee 

SvetiAndrtd 
SvetiTomaz 
Tmovskavas 
Videm 
Zavrt 
letale 
Siovenija 

stopnjami brezpo~elnosti Zavre, 
Jursinci in Markovci. Podrobneje so 
podatki za vse obeine predstavljeni 
v tabeli. V tabeli predstavljamo tudi 
podatke 0 stevilu delovno aktivnih 
po posameznih obeinah. 

Rekordna 
brezposelnost je bila V 

letih 1993 in 2'014 
Nekaj let pred osamosvojitvijo 

(1987) je bilo v Sioveniji zgolj 15.000 
brezposelnih oseb. Z leti je stevil
ka narascala, po osamosvojitvi pa 
encirmno poskoeila. Leta 1993 je 
bilo brezposelnih 129.000 Ijudi. Na 
prehodu v novo tisocletje je bilo se 
vedno vee kot 100.000 brezposelnih. 
Rekordno nizko stevilo brezposelnih 
v casu samostojne drZave je bilo leta 
2008, okrog 63.000. Potem je udarila 
kriza in stevilke so ponovno poletele 
v nebo. Ze 2010 je bilo povpreeno na 
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zavodu za zaposlovanje prijavljenih 
vee kot 100.000 brezposelnih oseb. 
Sredi leta 2013 je statistika prisla eez 
120.000 in v zaeetku 2014 skoraj do 
130.000. Po rekordno visoki brezpo
selnosti v zaeetku leta 2014 (129.843) 
se je zaeela situacija pocasi umirjati. 
Stevilo brezposelnih se je iz meseca 
v mesec zmanjsevalo, priblizno za 
tisoc meseeno. Konec 2015 je bilo 
brezposelnih 112,000, leta kasneje 
103.000 in decembra lani 88.000 
oseb. Od takrat se je stevilka se 
zmanjsala za 10.000, na 78.000 (je
sen 2018). Danes je situacija na trgu 
dela takSna, da nekaterih profilov 
delavcev primanjkuje. zagotovo je 
stevilne dobre delavce, ki so v Slo
veniji ali izgubili zaposlitev ali niso 
bili zadovoljni s pogoji dela, pobrala 
tujina. Pomanjkanje kadrov je danes 
prisotno v vseh obrtniSkih poklicih, 
zato veliko podjetij delovno silo na
jema iz drZav nekdanje Jugoslavije. 
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