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Četrti kulturno-poslovni dogodek za uspešne gospodarstvenike iz Celja in okolice 

s humanitarno noto 

 

OPIS PRIREDITVE 
Kulturno-poslovni dogodek organizirata podjetji RTA agencija ter Javni zavod za kulturne prireditve in 
turizem Celeia Celje, letos že četrto leto, vsako leto pred začetkom adventa. 
 
To je kulturno-poslovni dogodek za uspešne gospodarstvenike iz Celja in okolice, njegov namen pa 
je prednovoletno druženje celjskih gospodarstvenikov, njihovih sodelavcev in poslovnih partnerjev s 
humanitarno noto, zbiramo sredstva za božično obdaritev družin, otrok in starejših iz Mestne občine 
Celje, ki so v stiski. 
 
Prireditev bo letos v soboto, 2. decembra 2017, ob 18.30 v Celjskem domu v Celju.  
 
Prisluhnili bomo koncertu z naslovom Praznična Eroika, ko bodo producenti Eroike predstavili mlado 
pop opera skupino Eroika Aromatika, ki bo ob spremljavi Mladinskega simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Celje z dirigentom Matjažem Brežnikom izvedla najlepše skladbe praznične Eroike. 
 
Po koncertu bo sledilo druženje z večerjo v stranskih dvoranah Celjskega doma. 
 
 
HUMANITARNA AKCIJA 
Pri pripravah na prireditev gospodarstvenike povabimo k donaciji. Podjetja donirajo, kolikor lahko, 
donacije se stekajo na račun Javnega zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. 

 
Prvič smo kulturno-poslovni dogodek organizirali leta 2014 in zbrali več kot 13.000 evrov, obdarili 
smo 304 otroke, leta 2015 smo zbrali 13.760 evrov in obdarili 344 otrok, lani smo zbrali več kot 
16.000 evrov in obdarili prek 400 otrok.  
 
Celotni znesek zbranih donacij pretvorimo v darilne bone za nakupovanje v mestnem središču Celja 
Dobimo se v mestu, obdarjenci lahko nakupujejo v več kot 40 trgovinah in trgovskih lokalih v 
mestnem središču Celja, s čimer tudi pripomoremo in pomagamo k oživljanju mestnega središča 
Celja.  
 
Zadnja tri leta smo obdarili otroke na predlog ravnateljev osnovnih šol in vrtcev iz Mestne občine 
Celje. Letos bomo obdarili družine, otroke in starejše, ki potrebujejo pomoč oziroma težko finančno 
shajajo, v sodelovanju s Škofijsko Karitas Celje. 
 
V letošnjem letu želimo zbrati prek 20.000 evrov in obdariti 500 ljudi v stiski z darilnimi boni v višini 
40 evrov in jim s to akcijo polepšali praznike. 
 
Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo: Katarina Karlovšek, telefon 03 828 00 50, 
elektronski naslov: katarina@rta.si 
Veselimo se sodelovanja z vami in vas prisrčno pozdravljamo. 

 
Katarina Karlovšek,  mag. Milena Čeko Pungartnik,  
direktorica RTA agencija, d .o .o. direktorica Zavoda Celeia Celje 
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