VABILO na PREDAVANJE prof. Marka ANIELSKEGA
in OKROGLO MIZO

Gospodarstvo blaginje in obnovljiva rast
v Sloveniji, Evropi, svetu
Economy of Well-Being and Regenerative Growth
in Slovenia, Europe, World
V torek, 11. oktobra 2022 od 14:00 do 16:30
Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana
Evropski zeleni dogovor je velikopotezen načrt, da bo EU do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Ob
tem bo zaščitila, ohranila in krepila naravno bogastvo EU ter varovala zdravje in dobro počutje državljanov pred
okoljskimi tveganji in vplivi. Na podlagi modela obnovljive rasti, ki planetu vrača več, kot mu jemlje, določa
okoljske prednostne naloge. Zeleni dogovor je hkrati sestavni del strategije za izvajanje Agende Združenih narodov
za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja, predstavlja pa tudi rešilno bilko za izhod iz
pandemije COVID-19 in drugih kriz, kot sta energetska in prehranska. Tako tudi Osmi okoljski akcijski program kot
del zelenega dogovora določa dolgoročni prednostni cilj EU: »… da bodo najpozneje do leta 2050 ob upoštevanju
omejitev našega planeta ljudje dobro živeli v gospodarstvu blaginje, kjer se nič ne zavrže, kjer je rast obnovljiva,
kjer je dosežena podnebna nevtralnost v Uniji ter kjer je raven neenakosti znatno zmanjšana…«
Blaginja vseh prebivalcev je tudi ključni del vizije Slovenije, izražene z besedami: »Osrednji cilj Strategije razvoja
Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim,
družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za
sedanje in prihodnje rodove.« V strategiji je ekološki odtis vključen med vodilne kazalce za spremljanje stanja rabe
naravnih virov s ciljem njegovega znižanja za 20 odstotkov do leta 2030.

Ob priložnosti obiska prof. Marka Anielskega v Sloveniji organiziramo njegovo predavanje v
Hiši EU v Ljubljani.
Prof. Mark Anielski, ki prihaja iz Kanade, je priznan strokovnjak za ekonomijo blaginje,
trajnostni razvoj in ekološki odtis.
Predavanju bo sledila okrogla miza, kjer bodo sodelovali prof. Anielski in slovenski strokovnjaki za področje
trajnostnega razvoja. Sodelovanje na okrogli mizi so potrdili:
− dr. Katja Vintar Mally, Filozofska fakulteta UL
− dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo
− Nataša Beltran MSc., STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj
− dr. Liliana Vižintin, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
− mag. Nataša Kovač, Agencija RS za okolje

Prijava:
Prijava je obvezna za vse udeležence, kotizacije ni.
Prijava na dogodek je na POVEZAVI
Rok za prijavo: 6. oktober ali do zapolnitve prostih mest.
Dogodek bo potekal v Hiši EU in se bo v živo predvajal na spletni aplikaciji Zoom.
Dogodek bo potekal v angleščini. Zagotovljeno bo sprotno tolmačenje na dogodku.
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.
O AVTORJU
Mark Anielski je ekonomski strateg, specializiran za merjenje blaginje in sreče narodov, skupnosti in podjetij. Na
Univerzi v Alberti je diplomiral iz ekonomije (1981) in gozdarstva (1984) ter opravil magisterij znanosti iz gozdne
ekonomije (1991). Deset let (2003–2012) je bil profesor družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva na
Poslovni šoli Univerze v Alberti, Kanada, kjer tudi živi. Je predsednik in glavni direktor za področje ekonomije
blaginje pri Anielski Management Inc., podjetje za poslovno svetovanje s sedežem v Edmontonu, Alberta, Kanada.
Po vsem svetu je predaval o ekonomiji sreče in dobrega počutja, med drugim v Kanadi, ZDA, na Kitajskem, Tahitiju,
Nizozemskem in v Avstriji. Je avtor številnih knjig, člankov in raziskovalnih poročil. Med njimi sta temeljni deli za
ekonomijo blaginje: The Economics of Happiness: Building Genuine Wealth (2007) in An Economy of Well-Being:
Common-sense tools for building genuine wealth and happiness (2018).
Več o avtorju na povezavi https://anielski.com/.
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