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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
VIII

2003
VIII 2003/
VII 2003

I-VIII 2003/
I-VIII 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 872.1 0.0 -1.2 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 774.0 -0.1 -0.8 0.6

Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 631.1 -0.1 0.3 0.7
Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 66.6 -0.4 -1.3 -2.3B

Samozaposleni (vključno s kmeti) 85.6 84.4 76.2 -0.1 -8.0 1.7
Registrirani brezposelni 102.6 99.6 98.2 1.3 -4.8 1.2

Ženske 52.5 51.4 53.1 1.7 -1.6 1.1
Starejši od 40 let 50.7 46.3 43.1 0.8 -14.6 0.2C

Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 47.1 1.4 -13.5 -6.7
Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 11.3 - - -

Moški 10.0 10.0 9.5 - - -D
Ženske 13.1 12.8 13.4 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 10.8 -9.2 1.3 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 75.2 - - -
Nove zaposlitve 0.8 7.5 7.2 -20.1 0.2 0.6

Z nižjo izobrazbo 2.3 2.1 2.4 -20.5 4.2 -4.6
S srednjo izobrazbo 0.1 4.2 4.0 -19.3 -3.5 2.0F

Z višjo in visoko izobrazbo 0.3 1.1 0.8 -22.5 7.0 6.2
Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Avgusta se je število formalno delovno aktivnih zmanjšalo za 0.1% glede na julij, kar je glede na poletne počitnice
sezonsko običajno. Število brezposelnih pa se je avgusta povečalo bolj, kot je sezonsko običajno, zaradi zelo majhnega
odliva v zaposlitev (gl. EO 8-9/03:12). Čeprav se število brezposelnih septembra običajno ponovno poveča zaradi priliva
iz šol, se letos to ni zgodilo, ker je bil, kljub sezonsko povečanemu prilivu iskalcev prve zaposlitve po končanem šolanju
(4,165), odliv brezposelnih v zaposlitev septembra ponovno zelo visok (5,884) in višji od priliva v brezposelnost zaradi
izgube dela (5,460). Visoka so bila tudi druga črtanja iz evidence (3,735), tako da je število brezposelnih ostalo skoraj
nespremenjeno (98,165). Tudi število prostih delovnih mest in realiziranih zaposlitev se je septembra (po upadanju v
poletnih mesecih) ponovno povečalo, prvih na 14,799, drugih pa na 11,143.
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (tj. delež števila oseb, ki so brezposelne že več kot 12 mesecev v skupnem številu
brezposelnih) se že več kot dve leti relativno hitro znižuje in je v drugem četrtletju letos že padla pod 50% (gl. graf). Delno
so temu vzrok visoka črtanja brezposelnih iz različnih nezaposlitvenih razlogov ter prenos vseh tistih oseb, ki na ZRSZ
niso registrirane na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, iz registra brezposelnih v
posebno evidenco (v skladu s spremembami tega zakona, gl. UL-67/02). Na zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti pa v
določeni meri vplivajo tudi nekateri ukrepi aktivne politike zaposlovanja, zlasti namensko subvencioniranje zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih. V zadnjih dveh letih se je najbolj znižala stopnja dolgotrajne brezposelnosti oseb, starejših od
40 let. Pri tistih s srednjo in terciarno izobrazbo je padla od 75% v začetku leta 2001 na 56% v tretjem četrtletju letos, pri
tistih brez strokovne izobrazbe pa od 80% v začetku leta 2001 na 66% v tretjem četrtletju letos. To sta tudi kategoriji
brezposelnih z najvišjima stopnjama dolgotrajne brezposelnosti. Vztrajno visok delež dolgotrajno brezposelnih je tudi
med iskalci prve zaposlitve. Med tistimi brez strokovne izobrazbe je dolgotrajno brezposelnih pribižno 50%, kar je več
kot med brezposelnimi brez izobrazbe, ki so mlajši od 40 let in ki so v preteklosti že bili zaposleni (v grafu: drugi brez
izobrazbe). Tu se ta delež že nekaj let giblje okrog 40%. Med ostalimi brezposelnimi iskalci prve zaposlitve (tj. tistimi s
srednjo ali terciarno izobrazbo) je dolgotrajno brezposelnih približno 33%. Vse do tretjega četrtletja letos je bil ta delež
nižji kot med preostalimi brezposelnimi s srednjo ali terciarno izobrazbo, ki so mlajši od 40 let in so v preteklosti že bili
zaposleni (v grafu: drugi brezposelni).

Graf: Stopnje dolgotrajne brezposelnosti po različnih kategorijah brezposelnih, po četrtletjih 2001–2003
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Vir podatkov: ZRSZ.
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  SKU PAJ  40 let  in v eč  brez izobrazbe
 drugi 40 let  in v eč  iskalc i prv e zap.brez izobr.
 drugi brez izobrazbe  drugi iskalc i prv e zapos litv e
 drugi brezposelni


