Spoštovani,
Vabimo in prosimo vas, da se pridružite donacijski kampanji Za obSTAnek in tudi vi
postanete prijatelj Slovenske tiskovne agencije (STA).
Društvo novinarjev Slovenije in drugi prijatelji STA smo spodbudili donacijsko
kampanjo, ker se je javna tiskovna agencija znašla na robu insolventnosti, saj je ostala
brez okoli 50 odstotkov prihodkov. Gre za zakonsko določeno nadomestilo za javno
službo, ki ji ga vlada ne želi izplačati.
Prvi rezultati kampanje so spodbudni, a STA še ne zagotavljajo varnosti. Prošnjo za
donacijo naslavljamo na vse, ki jim je mar za verodostojno informacijo, svobodne
medije, demokracijo in kakovostne javne storitve. Med njimi ste tudi družbeno
odgovorna podjetja, ki želite prispevati k družbenemu razvoju.
STA je informativni servis, ki sprotno zagotavlja informacije o dogodkih v Sloveniji in
po svetu. Ustanovljena je bila ob osamosvojitvi, leta 1991, danes pa ima okrog 100
sodelavcev. Ti vse dni v letu ustvarjajo novice, fotografije, tonske in video posnetke,
preglede in napovedi dogodkov in druge produkte, ki jih STA zagotavlja medijem,
državnim organom, nevladnim organizacijam ter podjetjem. S servisom STA v
angleškem jeziku se Slovenija vključuje tudi v mednarodno mrežo. Povzetki novic so v
okviru javne službe STA dostopni splošni javnosti.
Glede na poslovni načrt STA, ki je po zakonu podlaga za financiranje, bi morala država
za javno službo prispevati 169.000 evrov mesečno. Brez teh sredstev sicer dobro
stoječemu in propulzivnemu podjetju, ki razvija tudi tehnološke rešitve in sodeluje pri
izvedbi različnih dogodkov, grozi insolventnost.
Več o donacijski kampanji si lahko preberete na spletni strani zaobstanek.si. Podatki,
potrebni za nakazilo donacije, so priloženi. Podatki o donatorjih so tajni, lahko pa se na
svojo željo vpišejo med javno objavljene prijatelje STA.
Če bi STA raje pomagali neposredno z naročilom na njihove storitve, vas vabimo, da se
obrnete na marketinško službo STA (01/24-10-127; marketing@sta.si)
Vnaprej hvala, ker boste odgovorno prispevali k prizadevanjem za obSTAnek ne le
STA, pač pa tudi za obstanek kakovostnega in nepristranskega novinarstva, ki je v
javnem interesu in zagotavlja delovanje demokracije.
Ekipa kampanje Za obSTAnek
Podatki za donacije:
Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana IBAN: SI56 6100 0002 5727 075
BIC/SWIFT: HDELSI22 Koda namena: CHAR Namen: Donacija za obSTAnek Referenca: SI99
*Za sklenitev donatorske pogodbe nam pišite na pisarna@novinar.com

