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Manj brezposelnih kot pred enim letom
Ob koncu oktobra je bilo registriranih 97.263 brezposelnih, kar je 2,2 % več kot septembra in 9,5 % manj kot oktobra
2015. Oktobrski dvig brezposelnosti je bil pričakovan, saj je zaposlitev pričela iskati nova generacija iskalcev prve
zaposlitve. Brezposelnost se je glede na prejšnji mesec povečala v vseh območnih službah Zavoda. V prvih desetih
mesecih se je zaposlilo 65.743 brezposelnih, to je 4,2 % več kot v primerljivem obdobju lani.

REGISTRIRANA BREZPOSELNOST


Ob koncu oktobra 2016 je bilo registriranih 97.263 brezposelnih, kar je 2.138 oseb oziroma 2,2 % več kot septembra, v
primerjavi z oktobrom 2015 je bila brezposelnost manjša za 9,5 %.



V obdobju prvih desetih mesecev letošnjega leta je bilo pri Zavodu v povprečju prijavljenih 104.137 brezposelnih, kar je
8,0 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2015.



Na novo se je oktobra pri Zavodu prijavilo 10.440 brezposelnih, za 54,7 % več kot septembra in 9,1 % manj kot oktobra
2015. Med novoprijavljenimi je bilo 3.909 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 4.499 iskalcev prve
zaposlitve ter 948 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 8.302 brezposelnih, ki jih je oktobra Zavod odjavil iz
evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5.344 oseb, kar je 21,0 % manj kot septembra in 1,5 % manj kot
oktobra 2015.



V prvih desetih mesecih letošnjega leta so se pri Zavodu na novo prijavile 73.604 brezposelne osebe, kar je 5,6 %
manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (40.030). Prijavilo se je še
12.173 iskalcev prve zaposlitve ter 11.198 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim
obdobjem se je pri Zavodu prijavilo za 9,5 % manj iskalcev prve zaposlitve, za 8,8 % manj trajno presežnih delavcev in
stečajnikov ter 4,8 % manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 89.417
brezposelnih, od teh 65.743 zaradi zaposlitve, kar je 4,2 % več kot v primerljivem obdobju leta 2015.

Značilne kategorije registriranih brezposelnih v oktobru 2016, deleži in letne stopnje rasti

REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZRSZ


Oktobra se je v primerjavi s prejšnjim mesecem brezposelnost povečala v vseh območnih službah Zavoda. Največji
porast je beležila OS Ptuj (+9,0 %). Večje povečanje, kot je bilo doseženo na ravni države, so imele še OS Kranj (+3,4 %),
OS Velenje (+3,4 %), OS Murska Sobota (+3,1 %), OS Celje (+2,8 %), OS Koper (+2,6 %) in OS Maribor (+2,5 %).



Oktobra je v primerjavi z oktobrom 2015 število registriranih brezposelnih ostalo nižje v vseh območnih službah Zavoda.
Območne službe Zavoda z največjim medletnim upadom števila registriranih brezposelnih oseb so: OS Nova Gorica
(-16,9 %), OS Novo mesto (-15,4 %), OS Murska Sobota (-12,3 %), OS Trbovlje (-12,2 %) in OS Kranj (-11,6 %).

Registrirane brezposelne osebe po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje v oktobru 2016,
število in letne stopnje rasti

PROSTA DELOVNA MESTA


Delodajalci so oktobra Zavodu največ prostih delovnih mest sporočili za naslednje poklicne skupine:

Poklicna skupina
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Natakarji
Prodajalci
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih
in drugih ustanovah
Kuharji
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
Elektroinštalaterji
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.

število prostih delovnih
mest
391
310
309
285
211
204
194
182
174
161

