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Zelena radna mjesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briga o okolišu može značajno doprinijeti gospodarskom rastu, povećanju kvalitete 

života i standarda građana i ima direktan utjecaj na očuvanje radnih mjesta i 

stvaranje novih.  

U ovom mandatu otvorili smo 11.000 zelenih radnih mjesta.  

Zelena radna mjesta obuhvaćaju poslove koji proizvode robu i usluge, sprečavaju, 

ograničavaju, minimiziraju ili ispravljaju štetu u okolišu, vodi, zraku i tlu, kao i probleme 

vezane uz otpad, buku i eko-sustave. To uključuje i tehnologiju, proizvode i usluge 

koje smanjuju rizik za okoliš i onečišćenje.    

Prema podacima Europske komisije više od 20 milijuna poslova u Europi već je 

povezano s okolišem.  

o Ekoindustrija raste 3 puta bržom stopom od prosječnog gospodarskog rasta. 

o Sada je svako 50. radno mjesto u Europi zeleno, a za 10 godina će se njihov 

broj udvostručiti. 

o Stoga su poslovi budućnosti vezani uz zelena radna mjesta. 
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Zelena radna mjesta u Hrvatskoj: 

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije 

Pritisci koje rješavamo proaktivnim politikama zaštite okoliša: 

o Zgrade troše 42% ukupne energije 

o Iz prometa dolazi 25% štetnih emisija 

o 5 puta više energije troši prosječna zgrada u Hrvatskoj nego zgrada 

energetskog razreda B 

o 30-60% se može uštedjeti na troškovima energije energetskom obnovom kuće 

Projektima energetske obnove – koje provode domaći obrtnici i tvrtke 

omogućavamo očuvanje postojećih i otvaranje novih zelenih radnih mjesta, 

posebno u ranjivom građevinskom sektoru što predstavlja snažan impuls za 

gospodarski rast. 

 

Gospodarenje otpadom 

Naslijeđeno stanje: 

o U 10 godina neodgovornim postupanjem s otpadom na preko 300 odlagališta 

u Hrvatskoj zakopane su korisne sirovine vrijedne preko 5 milijardi kuna 

o To je vrijednost izgradnje 160 škola sa sportskom dvoranom 

o Kad bismo godinu dana reciklirali samo 50% stakla, metala, papira i plastike iz 

naše kante, to bi bila 4.540 nova zelena radna mjesta 

Uvođenjem sustava cjelovitog gospodarenja otpadom konačno prestajemo s 

neprihvatljivom praksom odlaganja otpada i vrijednih sirovina koje se u njemu nalaze 

na odlagalištima diljem Hrvatske i počinjemo doista gospodariti otpadom.  

Time osiguravamo gospodarski rast i zelena radna mjesta u ključnim stupovima 

sustava, a to su izgradnja centara za gospodarenje otpadom, sanacije odlagališta 

te razvrstavanje i recikliranje otpada. 

 

Zaštita prirode 

o 36,92% kopna Hrvatske dio je ekološke mreže Natura 2000   

o 19 nacionalnih parkova i parkova prirode čini 8% teritorija naše zemlje  

o Očuvana priroda je jedan od 3 motiva za turistički dolazak u Hrvatsku 

Ulaganjima od 950 milijuna kuna omogućujemo porast broja posjetitelja bez 

ugrožavanja prirodnih ljepota, a malim gospodarstvima u okolici mogućnost 

plasmana njihovih poljoprivrednih i turističkih usluga. Time osiguravamo 150 direktnih i 

450 indirektnih zelenih radnih mjesta.   
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Priopćenja na temu zelenih radnih mjesta.  

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti.html

