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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
VII

2003
VII 2003/
VI 2003

I-VII 2003/
I-VII 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 871.8 -0.3 -1.2 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 774.8 -0.7 -0.7 0.6

Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 631.7 -0.4 0.3 0.7
Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 66.8 -0.1 -1.5 -2.3B
Samozaposleni (vključno s kmeti) 85.6 84.4 76.3 -3.4 -7.5 1.7

Registrirani brezposelni 102.6 99.6 96.9 2.7 -4.9 0.8
Ženske 52.5 51.4 52.2 3.4 -1,9 1.6
Starejši od 40 let 50.7 46.3 42.7 1.4 -14.5 -1.5C
Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 46.4 0.5 -13.1 -6.9

Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 11.1 - - -
Moški 10.0 10,0 9.4 - - -D
Ženske 13.1 12,8 13.2 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 11.8 -2.1 1.3 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 74.1 - - -
Nove zaposlitve 0.8 7.5 9.0 22.5 -1.1 0.6

Z nižjo izobrazbo 2.3 2.1 3.0 15.1 3.4 -5.0
S srednjo izobrazbo 0.1 4.2 4.9 27.5 -5.2 -2.5F
Z višjo in visoko izobrazbo 0.3 1.1 1.1 22.2 6.6 -9.1

Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Junija se je število formalno delovno aktivnih ponovno povečalo za 0.1%, julija pa se je zmanjšalo kar za
0.7%. Junija se je povečalo le število zaposlenih (oseb v delovnem razmerju, za 0.2%), medtem ko se je število
samostojnih podjetnikov in samostojnih poklicev nekoliko zmanjšalo, število kmetov pa ostalo nespremenjeno.
Julija je prišlo do sezonskih odpustov oseb, zaposlenih za določen čas, tako da se je število zaposlenih zmanjšalo
za 0.4%, za 0.2% se je zmanjšalo tudi število samostojnih podjetnikov, število kmetov pa kar za 8.9%. Po junijski
rasti v skoraj vseh področjih dejavnosti se je julija število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v kmetijstvu (-7.3%),
izobraževanju (-2.2%) ter rudarstvu (-1.6%). V predelovalnih dejavnostih se je zmanjšalo za 0.4%. Povečalo se je
edino v gradbeništvu in gostinstvu, v področju K (nepremičnine, najem, poslovne storitve) pa je ostalo
nespremenjeno. Rast števila oseb v delovnem razmerju v prvem polletju 2003 (0.1% v primerjavi z istim
obdobjem lani) je bila nižja kot smo predvidevali, število samozaposlenih pa je upadlo, predvsem zaradi
zmanjšanja števila kmetov. Povprečno število delovno aktivnih je bilo tako za 0.6% nižje kot v istem obdobju lani:
najbolj v kmetijstvu (-12.8%), rudarstvu (-5.4%) ter oskrbi z električno energijo, plinom in vodo (-3.1%). Manjše kot
v istem obdobju lani je bilo še v finančnem posredništvu, gostinstvu, zdravstvu in predelovalnih dejavnostih.
Število registriranih brezposelnih je do junija sezonsko upadalo v predvidenih mejah, julija in avgusta pa se je
povečalo bolj, kot je sezonsko običajno. Povečanje zaradi prvega vala priliva iz šol in zaradi povečanih odpustov
zaposlenih za določen čas pred poletnimi počitnicami je bilo sicer v sezonsko običajnih mejah, večje od sezonsko
običajnega pa je bilo povečanje zaradi večjih odpustov iz poslovnih razlogov in zaradi nizkega števila zaposlitev.
Avgusta je dobilo delo le 2,172 brezposelnih, kar je najnižje število od februarja 1991. Avgusta je bilo tudi manj
črtanj iz drugih razlogov kot prejšnje mesece, tako da je bilo ob koncu avgusta registriranih 98,159  brezposelnih
oseb. Stopnja brezposelnosti se je julija tako ponovno povečala, in sicer na 11.1% (junija 10.8%), pri čemer se je
povečala predvsem brezposelnost žensk, na 13.2%, delež žensk med registriranimi brezposelnimi pa je bil
avgusta že višji od 54%.
Število delovno aktivnih po anketi o delovni sili je bilo v drugem četrtletju za 1.2% večje kot v prvem, v
povprečju pa je bilo v prvem polletju letos za 3.3% manjše kot v istem obdobju lani, kar kaže na zmanjšano
neformalno zaposlovanje. Stopnja anketne brezposelnosti v drugem četrtletju (6.6%) je sezonsko manjša kot v
prvem, vendar je večja, kot smo pričakovali glede na običajna sezonska nihanja v stopnjah brezposelnosti.
Povprečno število anketno brezposelnih v prvem polletju 2003 je bilo za 3.2% višje kot v istem obdobju lani. Tudi
med anketno brezposelnimi je stopnja brezposelnosti žensk višja (v drugem četrtletju 7.1%) kot pri moških (6.1%).

Graf: Formalno delovno aktivni po sektorjih dejavnosti po četrtletjih 2000–2003, povprečje 1999=100
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Vir  podatkov: SURS, preračuni UM AR; za leto 2002 ni upoštevana prekateg orizacija zaposlenih v invalidskih podjetjih.

Km etijs tv o,  ribiš tv o (A+B) Indus trija (C  do E)
Gradbeniš tv o (F ) Pretežno tržne s toritv e (G do K)
Izobražev anje, zdrav s tv o (M+N ) Jav na uprav a (L)


