OBVESTILO RTV SLOVENIJA
RTV Slovenija od 1. decembra 2019 vse svoje nacionalne programe oddaja v HDtehniki in oddaja tudi preko satelita. RTV Slovenija je do 6. januarja na svojem ekranu
dnevno obveščala, da bo od 6.januarja 2020 možen sprejem RTV-signala samo v HDtehniki. V kolikor vas te informacije niso dosegle, vas ponovno obveščamo, kaj je
treba storiti za prehod na sprejem programa v HD-tehniki.
Spremljanje programov je tako kot doslej omogočeno iz istega satelita na orbitalni
poziciji 16° vzhodno, kar pomeni, da obračanje parabolične antene oz. »satelitskega
krožnika« ni potrebno.
Parametri za spremljanje programov v visoki ločljivosti so navedeni spodaj.
Za prehod na sprejem programa v HD-tehniki je potrebno na sprejemniku (to je lahko
televizor ali ločen sprejemnik, ki pa mora podpirati sprejem DVB-S2-tehnologije)
preko nastavitev sprožiti funkcijo iskanja programov z novimi parametri. Po
uspešnem iskanju bo sprejemnik na novo najdene programe dodal v seznam
programov in tako omogočil gledalcu spremljanje programov v visoki kakovosti (HDtehniki).
Sprejemniki, ki ne podpirajo tehnologij DVB-S2 in HD, to so sprejemniki z letom
izdelave pred 2008, žal ne omogočajo spremljanja programov v visoki kakovosti. V
takšnem primeru je potrebno sprejemnik zamenjati, pri nakupu novega pa biti
pozoren, da vsebuje oznako DVB-S2.

S satelitskim oddajanjem organizacijska enota Oddajniki in zveze dopolnjuje svoje
osnovno poslanstvo - zagotovitev signala nacionalnih radijskih in televizijskih
programov na ozemlju Republike Slovenije in njenem zamejstvu. Tako je moč govoriti
o skoraj 100% pokritosti s signalom. Še več, kajti satelitska oddajna tehnika ni
omejena s političnimi mejami.
Nacionalne televizijske in radijske programe je možno spremljati širom Evrope, v
Severni Afriki in na bližnjem Vzhodu.
Za sprejem sta potrebni le parabolična antena in satelitski sprejemnik - sprejemna
oprema.
Obvestila o stanju omrežja.
Nastavitve sprejemnega sistema:
ime satelita: 16A
orbitalna pozicija: 16°E (vzhodno)
polarizacija: Vertikalna
frekvenca: 11.637 MHz
simbolna hitrost: 30.000 sym/s
kodno razmerje (FEC): 2/3
sistem odklepanja: VIACCESS
Dodatne informacije lahko dobite na brezplačni telefonski številki klicnega centra OE
OZ 080 28 68 ali na ozm@rtvslo.si

