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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
X

2003
X 2003/
IX 2003

I-X 2003/
I-X 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 877.4 0.3 -1.3 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 778.5 0.3 -0.8 0.6

Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 635.4 0.3 0.3 0.7
Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 67.0 0.3 -1.1 -2.3B

Samozaposleni (vključno s kmeti) 85.6 84.4 76.1 -0.1 -8.6 1.7
Registrirani brezposelni 102.6 99.6 98.9 0.8 -4.9 1.2

Ženske 52.5 51.4 52.7 0.0 -1.6 1.1
Starejši od 40 let 50.7 46.3 41.6 -1.3 -15.3 0.2C

Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 46.7 -0.4 -14.5 -6.7
Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 11.3 - - -

Moški 10.0 10,0 9.7 - - -D
Ženske 13.1 12,8 13.2 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 13.5 -9.0 3.9 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 74.6 - - -
Nove zaposlitve 0.8 7.5 16.9 51.2 4.9 0.6

Z nižjo izobrazbo 2.3 2.1 4.7 78.7 8.7 -4.6
S srednjo izobrazbo 0.1 4.2 9.7 89.8 1.0 2.0F

Z višjo in visoko izobrazbo 0.3 1.1 2.4 -29.1 12.7 6.2
Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Število delovno aktivnih se je oktobra 2003 ponovno povečalo (za 2,008 ali 0.3% glede na september), vendar po
področjih dejavnosti nekoliko bolj enakomerno kot septembra. Relativno najbolj se je povečalo v poslovnih storitvah in
izobraževanju, zmanjšalo pa v kmetijstvu. V predelovalnih dejavnostih se je povečalo za 678 ali 0.3%. V splošnem je
povečanje zaposlenosti v oktobru manjše, kot so kazali podatki o novih zaposlitvah (gl. E0 11/03:9). Število registriranih
brezposelnih se je novembra občutno zmanjšalo (za 2,750 ali 0.3%, na 96,174). Tudi tokrat je glavni vzrok zmanjšanja
črtanje iz evidenc iz drugih razlogov (6,147, od tega 1,777 zaradi šolanja, 1,780 pa zaradi nezglašanja na enotah ZRSZ).
Tako kot oktobra je bil tudi novembra priliv v brezposelnost zaradi izgube dela (5,474) višji od odliva brezposelnih v
zaposlitev (4,388), priliv iskalcev prve zaposlitve (2,310) pa je bil v običajnih sezonskih mejah. Število prostih delovnih
mest (12,559) in realiziranih zaposlitev (9,567) se je novembra znižalo.
Izobraženost delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji se še naprej počasi povečuje. Po anketi o delovni sili so imeli
delovno aktivni prebivalci v drugem četrtletju 2003 11.6 let zaključenega šolanja, kar je 0.6 leta več kot leta 1995,
oziroma 0.1 leta več kot v letu 2002. Povečuje se zaposlovanje bolje izobraženih iskalcev dela, zaposlovanje iskalcev
dela z nižjo izobrazbo pa se zmanjšuje (gl. graf). Za razliko od leta 2002, ko se je izobraženost zaposlenih povečala v
glavnem v javnih storitvah, se je v letu 2003 občutneje povečala tudi v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, finančnem
posredništvu in v poslovnih storitvah, zmanjšala pa se je v kmetijstvu in ribištvu ter v gradbeništvu. Po podatkih
statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva so imeli po posameznih področjih dejavnosti septembra 2003 v
povprečju najvišje število let zaključenega šolanja zaposleni v izobraževanju (13.6) in javni upravi (13.4), ki imata tudi
najvišja deleža zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo (58.6% oziroma 45.6%). Dejavnost izobraževanja zaposluje tudi
največ (21.5%) od skupnega števila delovno aktivnih z višjo in visoko izobrazbo. Sledijo predelovalne dejavnosti (14.9%
od skupnega števila delovno aktivnih z višjo in visoko izobrazbo v Sloveniji), javna uprava (14.0%), poslovne storitve
(12.8%), zdravstvo in socialno varstvo (10.7%) ter trgovina (7.8%). Koncentracija delovno aktivnih z višjo in visoko
izobrazbo se povečuje v javni upravi, poslovnih storitvah in finančnem posredništvu, znižuje pa v predelovalnih
dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu, izobraževanju, kmetijstvu, gradbeništvu in trgovini.

Graf: Izobrazbena sestava delovno aktivnega prebivalstva Slovenije v letih 1993–2003
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Vir podatkov: SURS, preračuni UMAR.
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