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Obvestilo za javnost

Januarja večje povpraševanje in zaposlovanje
Januarja se je, kot običajno v tem mesecu leta, brezposelnost povečala. Pri Zavodu RS za
zaposlovanje (Zavod) je bilo prijavljenih 115.965 brezposelnih oseb, 2,8 % več kot decembra ter za
0,7 % več kot januarja 2011. Glede na mesec prej pa sta se povečala zaposlovanje brezposelnih oseb
(+25,2 %) ter znova tudi povpraševanje po delavcih (+ 14,7 %).

Gibanje brezposelnosti
Januarja se je brezposelnost, kot običajno v tem mesecu, povečala. Razlog za to je predvsem v številčnejšem
prijavljanju brezposelnih oseb po prenehanju zaposlitev za določen čas.
Ob koncu januarja 2012 je bilo pri Zavodu prijavljenih 115.965 brezposelnih oseb, 3.211 oseb oziroma 2,8 %
več kot decembra 2011. V primerjavi z januarjem 2011 je bila brezposelnost višja za 0,7 %.
Januarja 2012 se je na novo prijavilo 11.539 brezposelnih oseb, kar je 28,3 % več kot decembra 2011 in
12,6 % manj kot januarja 2011. Med novo prijavljenimi je bilo 839 iskalcev prve zaposlitve, 2.289 trajno
presežnih delavcev in stečajnikov ter 6.976 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z
januarjem lani se je pri Zavodu prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve (-35,5 %), manj trajno presežnih delavcev
in brezposelnih zaradi stečajev (-12,8 %) ter manj brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas (-8,6 %).
Od 8.328 brezposelnih oseb, ki jih je januarja Zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 4.997, kar je 25,2 % več kot decembra, v primerjavi z januarjem 2011 pa je bilo zaposlitev za
13,8 % manj.
Januarja 2012 se je v primerjavi z decembrom brezposelnost povečala v vseh območnih službah
1
Zavoda , najbolj v OS Murska Sobota (+5,5 %), sledijo OS Ptuj (+4,9 %), OS Velenje (+4,3 %), OS Novo mesto
(+4,0 %), OS Sevnica (+3,8 %), OS Trbovlje (+3,6 %), OS Kranj (+3,5 %), OS Maribor (+3,0 %), ter druge OS, v
katerih je bil porast manjši.
Brezposelnost je bila ob koncu januarja 2012 večja kot pred letom v sedmih območnih službah Zavoda. Bolj kot
na ravni celotne države se je od januarja lani povečala v OS Novo mesto (+14,5 %), v OS Trbovlje (+5,8 %), v
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Zaradi spremembe Statuta Zavoda RS za zaposlovanje je bila organizacijska enota Zavoda za zaposlovanje Urad za delo Idrija s 1. 1.
2012 premeščena iz Območne službe Ljubljana v Območno službo Nova Gorica. Zavod je začel skladno z novo teritorialno organiziranostjo
spremljati, prikazovati in posredovati tudi statistične podatke, in sicer na način, ki zagotavlja medletno primerljivost podatkov po območnih
službah.

OS Koper (+5,4 %), v OS Maribor (+3,7 %), v OS Nova Gorica (+2,5 %), v OS Ljubljana (+2,1 %) in v OS
Sevnica (+1,8 %); v Sloveniji je porasla za 0,7 %. Manj brezposelnih kot ob koncu januarja 2011 pa je bilo v OS
Murska Sobota (-7,4 %), OS Velenje (-6,7 %), v OS Celje (-2,6 %), v OS Kranj (-2,2 %) in v OS Ptuj (-0,8 %).

Registrirana brezposelnost po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje
število
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Struktura brezposelnosti
Januarja 2012 so se v primerjavi z decembrom 2011 zmanjšali deleži brezposelnih žensk, mladih do 24. leta
starosti, trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov, iskalcev prve zaposlitve, zaradi številčnejšega prijavljanja
novih brezposelnih oseb pa tudi delež dolgotrajno brezposelnih oseb. Povečali so se deleži brezposelnih v
starosti od 40 do 49 let in brezposelnih, starih 50 let ali več, ter brezposelnih z najnižjo izobrazbo. V primerjavi s
strukturo v januarju leta 2011 pa je bilo v letošnjem januarju med brezposelnimi več žensk, več brezposelnih,
starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih oseb. V izobrazbeni strukturi se je glede na
januar 2011 povečal le delež brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo (VI. stopnja ali več), medtem ko so bili
deleži drugih izobrazbenih skupin manjši kot pred letom.
Povprečni čas brezposelnosti se je januarja glede na december 2011 nekoliko skrajšal. Ob koncu januarja
2012 je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna 1 leto, 8 mesecev in 18 dni, konec januarja 2011 pa
dva meseca in 13 dni manj, to je 1 leto, 6 mesecev in 5 dni.

Deleži nekaterih kategorij registriranih brezposelnih oseb (v %)
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Prosta delovna mesta
Januarja je po trimesečnem upadanju števila prostih delovnih mest povpraševanje delodajalcev po delavcih
ponovno oživelo. Delodajalci so prijavili 15.645 prostih delovnih mest, kar je 14,7 % več prostih delovnih mest
kot decembra 2011 in 3,0 % več kot januarja 2011.
Povpraševanje po delavcih je bilo januarja glede na primerljivi mesec leta 2011 večje v dejavnosti oskrbe z
električno energijo, plinom in paro, v gradbeništvu, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v poslovanju z
nepremičninami, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v prometu in skladiščenju.
Povpraševanje po delavcih se je na področju predelovalnih dejavnosti zmanjšalo za 0,2 %, delodajalci, ki se
uvrščajo na to področje, so prijavili 3.231 prostih delovnih mest. Število prostih delovnih mest je poraslo
predvsem v proizvodnji živil, v proizvodnji oblačil, v dejavnosti popravil in montaže strojev in naprav, v
proizvodnji pohištva, v obdelavi in predelavi lesa ter v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav.
Po podatkih ZZZS-ja se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih januarja 2012 zaposlilo 11.762
oseb, kar je 8,1 % manj kot decembra 2011 in 17,2 % več kot januarja lani.

