POMEMBNO OBVESTILO PRODAJALCEM RADIJSKIH SPREJEMNIKOV
Svet za radiodifuzijo je na 5. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno
oddajanje večine radijskih programov (standard sprejema DAB+) z dnem 22.2.2022. Sklep
o obveščanju trgovcev in javnosti je bil sprejet na 9. redni seji dne 25. 1. 2018.
Radijski programi v digitalni tehniki so že danes v Sloveniji na
na voljo. V kratkem jih bo še več,
saj je Svet pretekli teden potrdil nov razpis za nove izdajatelje radijskih programov v digitalni
tehniki. Kakovostna ponudba slovenskih radijskih programov v digitalni tehniki je torej že ta
trenutek na voljo. Prehod na pretežno
p
digitalno oddajanje (v standardu DAB+) je potreben iz
več razlogov, predvsem pa pomeni bolj optimalno izkoriščanje frekvenc, boljšo pokritost
zaradi ojačitev pri prekrivanju signala,
signala manjšo porabo energije in s tem tudi precej nižje
stroške oddajanja
ja radijskih programov. Poleg vsega naštetega pa digitalno oddajanje
radijskih programov uvaja večina evropskih držav in je s stališča uporabe radijskih
sprejemnikov v Evropi prehod na novo tehnologijo praktično neizbežen.
Zaradi tega vas pozivamo, da na ozemlju
ozemlju Republike Slovenije naročate in prodajate samo
še radijske sprejemnike, ki poleg sprejema na FM frekvencah podpirajo tudi sprejem
radijskih programov v DAB+ standardu, ter o prihajajočih spremembah svoje kupce tudi
korektno obveščate.
POJASNILO
Svet za radiodifuzijo je strokovno telo, ki ga za področje regulacije radijskih in televizijskih
programov imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Svet spremlja delovanje radijskega in
televizijskega trga ter sprejema priporočila in predloge za spremembo zakonodaje na
področju radiodifuzije in medijske zakonodaje.
Obvestilo v tem trenutku za vas še ni zavezujoče, je pa priporočilo in hkrati nedvoumen
dokaz, da ste bili z dogajanjem na radiodifuznem trgu pravočasno seznanjeni. Zato vam v
izogib težavam z vašimi
ašimi kupci oziroma kasnejšemu nezadovoljstvu le-teh
teh, kot tudi zaradi
morebitnih reklamacij svetujemo, da obvestilo upoštevate in da naročate
naročate/prodajate samo
radijske sprejemnike, ki poleg FM načina sprejema radijskih programov podpirajo tudi DAB+
standard sprejema radijskih programov.
V Ljubljani, dne 25. 1. 2018.
s prijaznimi pozdravi
Aleš Lipičnik
predsednik
Svet za radiodifuzijo RS

