
Ob 15. obletnici Datalaba 7677 evrov za
otroke Mladinskega doma Malči Beličeve

Na 7. PANTHEON konferenci podjetja Datalab Tehnologije, d. d., ki je potekala 7. junija v Thermani v Laškem, je
izvršni direktor Datalaba, Andrej Mertelj, uvodoma predstavil skupaj s sodelavci novosti poslovno-informacijskega
programa PANTHEON v preteklem letu, nato pa je sledila okrogla miza: »Katera sredstva lahko podjetniki
uporabijo v trenutni gospodarski situaciji?«, ki jo je moderirala Edita Cetinski Malnar, urednica in voditeljica
oddaje Prava ideja na RTV Slovenija.

V nadaljevanju tega najpomembnejšega poslovno-izobraževalnega dogodka podjetja Datalab tehnologije, so se
zvrstila predavanja o delu s PANTHEON-om, pa tudi o številnih drugih področjih – računovodstvu, proizvodnji,
poslovanju, davkih, prodaji itd.

PANTHEON konferenco je letos oplemenitila dobrodelna akcija »Morski objem«. Podjetje Datalab Tehnologije je
namreč skupaj s poslovnimi partnerji in številnimi uporabniki programa PANTHEON zbralo v treh mesecih 7677
evrov in s tem pričaralo vsem šestdesetim varovancem Mladinskega doma Malči Beličeve nepozabne poletne
počitnice.

Andrej Mertelj je predal simbolični ček ravnateljici doma Olgi Rupnik Krže, zaključek dobrodelne akcije, ki je
sovpadal tudi s 15. obletnico podjetja Datalab, pa je popestril tudi odličen pevski nastop vedno simpatične
Alenke Godec.

Z leve: izvršni direktor Datalaba, Andrej Mertelj, modera-
torka okrogle mize na PANTHEON konferenci, Edita Ce-
tinski Malnar in ekonomist Igor Masten, eden izmed
gostov okrogle mize.

Izvršni direktor Datalaba, Andrej Mertelj, je ob zaključku
Datalabove trimesečne dobrodelne akcije predal simboli-
čni ček v znesku 7677 evrov ravnateljici Mladinskega do-
ma Malči Beličeve, Olgi Rupnik Krže, ki se je zahvalila, ker
so se donatorji spomnili na vse te otroke, ki najnežnejših
let ne morejo preživljati v varnem objemu staršev. Seveda
ni šlo brez solz vseh prisotnih.

»Vsako leto si prizadevamo našim otrokom in mladostnikom
omogočiti čim lepše počitnice, pri čemer smo odvisni od ljudi
dobre volje in dobrih namenov, ki jih združuje podjetje
Datalab,« se je zahvalila za zbranih 7677 evrov ravnateljica
Mladinskega doma Malči Beličeve, Olga Rupnik Krže.
Datalab je namreč s pomočjo partnerjev, zaposlenih in
svojih strank zbral dovolj sredstev, da je omogočil
nepozabne poletne počitnice prav vsem šestdesetim
varovancem doma.

Zborček otrok Mladinskega doma
Malči Beličeve je pred predajo
Datalabovega simbolčnega čeka
ganljivo zapel in odigral polni
dvorani udeležencev PANTHEON
konference in vsem privabil solze
v oči.

Dobrodelni del PANTHEON konfe-
rence – zaključek akcije »Morski
objem« - je moderirala Alenka
Godec in se pri tem odlično ujela
z direktorjem Datalaba, Andrejem
Mertljem.
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Ker je zaključek dobrodelne akcije
»Morski objem« sovpadal tudi s
15. obletnico podjetja Datalab,
so otroci Mladinskega doma Ma-
lči Beličeve ob prisotnosti ravnate-
jice navdušeno upihnili svečke na
torti (in jo še bolj navdušeno poje-
dli).

Direktor Datalaba Andrej Mertelj je ob prisotnosti organi-
zatorke konference, Vanje Cigoj (levo) in ravnateljice Mla-
dinskega doma Malči Beličeve Olge Rupnik Krže (desno),
z eno izmed varovank doma zarezal v slastno torto ob
15. obletnici podjetja Datalab.

15. obletnica Datalaba je bila
sladka tudi zaradi zbranih
sredstev, namenjenih za poletne
počitnice otrok Mladinskega
doma Malči Beličeve.
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