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1. UVOD 

1.1. Pravna podlaga 

Javni zavod RTV Slovenija (v nadaljevanju: RTVS) objavlja to Vzorčno ponudbo za dostop 

do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja v skladu z 4. odstavkom 102. člena Zakona 

o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. l. RS št. 109/12) in z dopolnilno odločbo 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije  (v nadaljevanju: AKOS) št. 3824-76/2007-

2, z dne 23.01.2008. Citirana odločba določa, da je RTVS v zvezi z digitalnim prizemnim 

oddajanjem radiodifuznih vsebin na upoštevanem trgu “prenos radiodifuzne vsebine do 

končnih uporabnikov (medoperaterski trg)” operater s pomembno trţno močjo. Skladno s 

4. členom te odločbe mora RTVS na svojih spletnih straneh objaviti Vzorčno ponudbo za 

dostop do prizemnega digitalnega omreţja, ki v razčlenjeni obliki vsebuje opis storitev, 

povezanih z digitalnim prizemnim oddajanjem, pogoje za dostop do teh storitev ter cene 

storitev. RTVS mora morebitne spremembe in dopolnitve Vzorčne ponudbe objaviti vsaj 

30 dni pred njihovo uveljavitvijo. Zakon o RTV Slovenija (ZRTVS, Ur. l. RS št. 96/05, 

109/05) v 15. členu določa trţno dejavnost RTVS, v katero so vključene tudi tehnične in 

telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne sluţbe. Skladno s tem zakonskim 

določilom RTVS trţi del zmogljivosti multipleksa, ki ga ne potrebuje za javno sluţbo.  

Javna RTVS v skladu s 15. členom Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad, Ur. l. RS št. 

102/07, 85/10, 47/12 in 109/12) prosto razpolaga z zmogljivostmi multipleksa A za potrebe 

izvajanja javne sluţbe in prenosa drugih programov posebnega pomena za RS. Multipleks  

C pa je namenjen prenosu ostalih programov. 

  

1.2. Predmet  

Predmet Vzorčne ponudbe je zagotovitev dostopa izdajateljem televizijskih programov do 

prizemnega digitalnega oddajnega omreţja v multipleksu A in multipleksu C. Omreţje 

multipleksov sestoji iz lokacij, ki so navedene na spletnem naslovu 

http://www.rtvslo.si/dvb-t/. Na istem naslovu je prikazano tudi pokrivanje ozemlja 

Republike Slovenije.  

 

http://www.rtvslo.si/dvb-t/
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1.3. Splošno 

Vzorčna ponudba je javno objavljena in veljavna za vse izdajatelje televizijskih programov, 

ki imajo odločbo AKOS-a o pravici razširjanja televizijskega programa v digitalni 

radiodifuzni tehniki.  

Vzorčno ponudbo sestavljajo naslednji dokumenti: 

- Vzorčna ponudba za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja,  

- Cenik storitev OE Oddajniki in zveze – točka 8. Cena DVB-T. 

RTVS je operater digitalnega prizemnega omreţja na podlagi odločbe o dodelitve radijskih 

frekvenc za multipleks A (odločba št. 38112-26/2010/4 z dne 05. 11. 2010) in za 

multipleks C (odločba št. 38141-15/2012/15 z dne 17.12. 2012). RTVS ima skladno z 

odločbama zgrajeno digitalno prizemno omreţje. Vsaka oddajna enota omreţja mora 

delovati v skladu z odločbo o dodelitvi radijske frekvence s katero so določene vse 

tehnične zahteve oddajanja.  

1.4. Splošna načela in omejitve 

Javni zavod RTV Slovenija, organizacijska enota Oddajniki in zveze (v nadaljevanju: 

RTVS OE OZ) skladno s to Vzorčno ponudbo sklepa pogodbe o dostopu do prizemnega 

digitalnega oddajnega omreţja z izdajatelji televizijskih programov, ki imajo veljavno 

odločbo AKOS-a o pravici razširjanja  televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 

tehniki.   

V primeru nerazpoloţljive zmogljivosti ima prednost izdajatelj, ki je prej pisno izrazil interes 

za vstop v multipleks oz. za storitev kolokacije na posamezni lokaciji.  

Izdajatelj TV programa mora spoštovati zakonodajo, ki regulira programske vsebine. 

Operater RTVS, v nobenem primeru ni odgovoren za kršitve te zakonodaje.  

Vključitev TV programa izdajatelja, v nobenem primeru ne sme povzročati motenja ostalih 

programov v omreţju.  

 



5 
 

2. DOSTOP DO INFORMACIJ 
 

Vse informacije glede Vzorčne ponudbe so dostopne na naslovu Javni zavod RTV 

Slovenija, OE Oddajniki in zveze, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Vzorčna ponudba je 

objavljena na spletni strani http://www.rtvslo.si/oz. 

3. OPIS RAZPOLOŢLJIVIH OBLIK DOSTOPA 

RTVS na podlagi te Vzorčne ponudbe nudi dostop do prizemnega digitalnega omreţja v 

multipleksu A (za pokrivanje območja Slovenije – 99 %, za pokrivanje območja Vzhod, za 

pokrivanje območja Center in za pokrivanje območja Zahod) in multipleksu C (za 

pokrivanje območja Slovenije - 96 % ). 

Izdajatelj televizijskega programa mora imeti območje pokrivanja določeno v odločbi 

AKOS-a za pravico razširjanja televizijskega programa v radiodifuzni tehniki.  

Mesto multipleksiranja televizijskih programov, ki se oddajajo za območje celotne 

Slovenije (multipleks A in multipleks C) ali za območje Center je linkovski terminal na 

naslovu Kolodvorska 2, Ljubljana.  

Mesto multipleksiranja televizijskih programov, ki se oddajajo iz multipleksa A za območje 

Vzhod je oddajni center Pohorje. 

Mesto multipleksiranja televizijskih programov, ki se oddajajo iz multipleksa A za območje 

Zahod je oddajni center Nanos.  

RTVS OE OZ v sklopu dostopa do prizemnega digitalnega omreţja ne nudi tudi povezave 

med studiem in mestom multipleksiranja. Izdajatelj programa mora zagotoviti na mesto 

multipleksiranja signal skladen s standardom SDI po ITU-R BT.656, SMPTE 259M SDI naj 

prenaša tudi vgrajen zvok (embedded audio). 

Pasovna širina posameznega programa se nastavlja neposredno na kodirniku in meri z 

merilno opremo za merjenje parametrov DVB-T signala. 

Za storitev kolokacije mora najemnik pri inštalaciji svoje opreme upoštevati sledeče 

standarde: 

Pravilnik o EM zdruţljivosti (Ur. l. RS 132/06): 

http://en.wikipedia.org/wiki/ITU-R
http://en.wikipedia.org/wiki/SMPTE_259M
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Standardi: 

- SIST EN 61000-3-2:2006 EMC mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov 

(vhodni tok opreme do vključno 16A na fazo), 

- SIST EN 61140 zaščita pred električnim udarom, 

- SIST EN 62040-2:2006 sistemi z neprekinjenim napajanjem-2 del: zahteve za 

EMC. 

 

Pravilnik o električni opremi za uporabo določenih napetostnih mej (Ur. l. RS 6/10): 

- SIST EN 60309-1:2000 vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko uporabo, 

- SIST EN 61643-21:2002 nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi 

udari, 

- SIST EN 62040-1-1:2003 neprekinjeni napajalni sistemi UPS. Splošne in varnostne 

zahteve za UPS, ki se uporabljajo na območju dostopnih obratovalcu. 

3.1. Storitve oddajanja v multipleksu A in multipleksu C 

Opis storitve oddajanja v multipleksu A in multipleksu C je razviden na internetni strani    

http://www.rtvslo.si/dvb-t/. 

3.2. Storitve skupne uporabe lokacije 

Skladno z Odločbo Apek-a št. 3824-76/2007-2, z dne 23.01.2008 RTVS OE OZ  omogoča 

tudi skupno uporabo (skupno lokacijo) na svojih objektih, antenskih stolpih in pripadajoči 

infrastrukturi, potrebni za digitalno prizemno oddajanje. 

Skupna uporaba objektov, antenskih stolpov in pripadajoče infrastrukture, potrebne za 

digitalno prizemno oddajanje, pomeni zagotovitev potrebnega prostora v objektih in na 

stolpih za namestitev naprav potrebnih za prizemno digitalno oddajanje. Zagotavljamo tudi 

priklop na energetski in antenski sistem ter sistem klimatizacije prostora. Posebne pogoje 

za posamezno lokacijo se določi v pogodbi. 

4. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE 

4.1. Zahteva operaterja za operaterski dostop 
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Operater, ki ţeli z RTVS skleniti pogodbo za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega 

omreţja mora RTVS poslati pisno zahtevo. Stranka izkaţe pravico sklenitve pogodbe z 

dokumenti naštetimi v tč. 4.2. RTVS stranko seznani s predlogom pogodbe. Stranki se 

lahko dodatno izpogajata v tistih elementih pogodbe, ki niso v nasprotju z določili Vzorčne 

ponudbe,  pravne podlage iz tč.1.1. in relevantnimi odločbami AKOS-a. 

Zahtevo za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja operater pošlje na 

naslov: 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, 

OE Oddajniki in zveze 

1550 Ljubljana 

S pripisom “ Zahteva za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja”. 

4.2. Zahtevana dokumentacija 
 

 4.2.1. Zahtevana dokumentacija za pogodbo o dostopu do prizemnega digitalnega 

omrežja:  

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpisek iz vpisnika podjetnikov pri 

Davčni upravi Republike Slovenije, 

- Odločba o dodelitvi pravice razširjanja televizijskega programa v radiodifuzni 

tehniki. 

4.2.2. Zahtevana dokumentacija za pogodbo o skupni uporabi objektov:  

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpisek iz vpisnika podjetnikov pri 

Davčni upravi Republike Slovenije, 

- Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, 

- tehnični parametri najemnikove opreme. 

 

4.3. Postopek RTVS po prejemu zahteve za operaterski dostop 

 
RTVS preuči prejeto zahtevo za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja in v 

kolikor ni popolna, pisno zahteva njeno dopolnitev v roku 30-ih dni od prejema zahteve. 

Zahteva je popolna, če vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, skladno s točko 4.2. V 
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primeru, da zahteva operaterja ni popolna, mora dopolnjeno zahtevo posredovati RTVS v 

roku 30-ih dni od prejema zahteve za dopolnitev.  

Če RTVS nima zahtev po dodatnih pojasnilih ali dopolnitvi zahteve, oziroma, ko operater 

dopolni vlogo skladno z zahtevo za dopolnitev, operaterju v roku 30-ih dni pošje predlog 

Pogodbe za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja. Operater mora na 

predlog odgovoriti v 30-ih dneh. 

RTVS pri sklenitvi Pogodbe za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja 

uporablja enakovredne pogoje v enakovrednih okoliščinah za operaterje, ki uporabljajo 

enako vrsto dostopa. 

RTVS pisno zavrne nepopolno zahtevo za operaterski dostop in operaterju vrne prejeto 

dokumentacijo v naslednjih primerih: 

- če operater, po prejemu poziva za dopolnitev zahteve, RTVS ne pošlje popolne 

zahteve v roku, določenem v tej Vzorčni ponudbi, 

- če operater v roku, določenem v tej ponudbi, ne odgovori na predlog Pogodbe o 

operaterskem dostopu. 

Če operater odstopi od sklenitve pogodbe, se stroški, ki so nastali z obdelavo zahteve in 

pripravo lokacij zaračunajo v skladu s Cenikom. 

5. KAKOVOST STORITEV 

RTVS se zavezuje, da bo omreţje upravljala tako, da bo zagotavljala visoko kakovost 

storitev. V ta namen ima organizirane ustrezne sluţbe za vzdrţevanje omreţja. Nadzorni 

center nadzira delovanje omreţja 24 ur dnevno, 7 dni v tednu in ima organizirano tudi 

stalno telefonsko linijo za  pomoč in svetovanje  gledalcem ter obveščanje izdajateljev – 

najemnikov.  

6. OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH, NADGRADNJAH IN 

VZDRŢEVANJU OMREŢJA          

RTVS bo o vseh spremembah, nadgradnjah in vzdrţevanju omreţja obveščala na 

internetni strani http://www.rtvslo.si/dvb-t/stanje_omrezja.  
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7. PLAČILA IN CENE 

7.1. Cene 

RTVS zaračuna storitve za dostop do prizemnega digitalnega oddajnega omreţja skladno 

s Cenikom storitev RTVS OE OZ, objavljene na spletni strani http://www.rtvslo.si/oz.  

Cena za oddajanje v multipleksu A je določena selektivno za vsak glavni oddajnik v 

omreţju. Skupina Pretvornik 1 obsega oddajne lokacije, ki so opremljene z oddajnikom in 

napajane z ustrezno digitalno zvezo, skupina Pretvornik 2 pa obsega vse lokacije, ki so 

opremljene z MFN pretvornikom oz. s SFN pretvornikom. Cena je seštevek cen vsake 

posamezne lokacije, ki sestavlja omreţje za pokrivanje določenega območja (Zahod, 

Center, Vzhod), ali pa celotne Slovenije.  

Cena za oddajanje v multipleksu C je določena za celotno omreţje, ki zagotavlja 96 % 

pokritost. 

V tabeli 1 (Lokacije oddajanja multipleksa A) in 2 (Lokacije oddajanja multipleksa C) je 

seznam vseh oddajnikov (oddajnih točk), s katerimi RTVS oddaja digitalni prizemni 

program, in sicer ločeno za področja pokrivanja Zahod, Center in Vzhod. Pri vsaki oddajni 

lokaciji je razvidno, ali gre za glavno oddajno točko, pretvornik 1 ali za pretvornik 2. 
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Tabela 1: Lokacije oddajanja multipleksa A 

zap.št. P T V tip alotment zap.št. P T V tip alotment zap.št. P T V tip alotment

1 Bitnje ptv 2 center 55 Slovenska vas ptv 2 center 109 Šentjur ptv 1 vzhod

2 Bizeljsko ptv 1 center 56 Sodraţica ptv 1 center 110 Trbonje ptv 2 vzhod

3 Blagovica ptv 2 center 57 Stari trg ptv 1 center 111 Vitanje ptv 2 vzhod

4 Blejska Dobrava ptv 1 center 58 Struge Grmada ptv 1 center 112 Vuzenica ptv 1 vzhod

5 Bohinjska Bela ptv 2 center 59 Svibno ptv 2 center 113 Ţetale ptv 1 vzhod

6 Borovnica ptv 2 center 60 Škofja Loka ptv 1 center 114 Ţusem ptv 1 vzhod

7 Češnjica ptv 2 center 61 Šmarata ptv 1 center 115 Ajdovščina ptv 1 zahod

8 Črnomelj ptv 1 center 62 Trava ptv 2 center 116 Anhovo ptv 1 zahod

9 Fara ptv 2 center 63 Trbovlje 1 ptv 1 center 117 Babno polje ptv 2 zahod

10 Gorenja vas ptv 2 center 64 Trdinov vrh odd center 118 Beli kriţ odd zahod

11 Gorje ptv 2 center 65 Trţič 1 ptv 1 center 119 Breginj ptv 1 zahod

12 Hrastnik 2 ptv 1 center 66 Trţič 2 ptv 1 center 120 Cerkno 1 ptv 1 zahod

13 Hrastnik 3 ptv 2 center 67 Vinica ptv 2 center 121 Cerkno 2 ptv 1 zahod

14 Javorje ptv 2 center 68 Vogel ptv 1 center 122 Col ptv 2 zahod

15 Jelendol ptv 2 center 69 Zagorje ptv 2 center 123 Čekovnik ptv 2 zahod

16 Jevnica 2 ptv 2 center 70 Zali log 1 ptv 2 center 124 Čiginj ptv 2 zahod

17 Jevnica 1 ptv 1 center 71 Zgornja Luša ptv 2 center 125 Dolenja Trebuša ptv 2 zahod

18 Jezersko 1 ptv 1 center 72 Zidani most ptv 1 center 126 Golo Brdo ptv 1 zahod

19 Jezersko 2 ptv 2 center 73 Ţelezniki 3 ptv 2 center 127 Gorenja Trebuša ptv 2 zahod

20 Kisovec ptv 2 center 74 Ţelezniki 1 ptv 2 center 128 Grahovo ptv 1 zahod

21 Kočevje ptv 1 center 75 Ţiri 1 ptv 1 center 129 Hotedršica ptv 1 zahod

22 Kranjska Gora ptv 1 center 76 Ţiri 2 ptv 2 center 130 Idrija 2 ptv 1 zahod

23 Krim odd center 77 Ţuţemberk ptv 1 center 131 Idrija 1 ptv 2 zahod

24 Kropa ptv 1 center 78 Boč odd vzhod 132 Ilirska Bistrica ptv 2 zahod

25 Krško ptv 1 center 79 Celje (grad) ptv 2 vzhod 133 Kambreško ptv 1 zahod

26 Krvavec odd center 80 Črna 1 ptv 1 vzhod 134 Kanal ptv 2 zahod

27 Kum odd center 81 Dravograd ptv 2 vzhod 135 Kanin ptv 1 zahod

28 Kuţelj ptv 2 center 82 Hodoš ptv 2 vzhod 136 Kanomlja ptv 2 zahod

29 Limbarska gora ptv 1 center 83 Josipdol ptv 1 vzhod 137 Košana ptv 2 zahod

30 Litija ptv 2 center 84 Jurklošter ptv 1 vzhod 138 Kuk odd zahod

31 Ljubljana-Šance ptv 1 center 85 Kapla ptv 2 vzhod 139 Lepena ptv 2 zahod

32 Logatec ptv 2 center 86 Kozje ptv 1 vzhod 140 Lokve ptv 1 zahod

33 Lom ptv 2 center 87 Laško 1 ptv 1 vzhod 141 Movraţ ptv 2 zahod

34 Loški potok ptv 1 center 88 Lendava ptv 1 vzhod 142 Nanos odd zahod

35 Loţ ptv 1 center 89 Ljubno ptv 2 vzhod 143 Planina (Rakek) ptv 2 zahod

36 Metlika ptv 2 center 90 Lovrenc ptv 2 vzhod 144 Podbrdo ptv 1 zahod

37 Meţakla ptv 1 center 91 Luče 1 ptv 1 vzhod 145 Podgorje ptv 2 zahod

38 Mlino-Bled ptv 2 center 92 Mozirje ptv 1 vzhod 146 Prešnica ptv 2 zahod

39 Nomenj ptv 2 center 93 Oţbalt 2 ptv 2 vzhod 147 Rakitovec ptv 2 zahod

40 Nova Štifta ptv 1 center 94 Pečarovci odd vzhod 148 Sečovlje ptv 1 zahod

41 Ortnek ptv 1 center 95 Plešivec odd vzhod 149 Seţana ptv 1 zahod

42 Osilnica ptv 2 center 96 Podlehnik 1 ptv 2 vzhod 150 Skalnica ptv 1 zahod

43 Peč ptv 1 center 97 Podsreda ptv 1 vzhod 151 Slap ptv 2 zahod

44 Pišece ptv 2 center 98 Podvelka 1 ptv 2 vzhod 152 Slavnik ptv 1 zahod

45 Podljubelj 1 ptv 2 center 99 Podvolovljek 1 ptv 2 vzhod 153 Soča ptv 2 zahod

46 Podljubelj 2 ptv 2 center 100 Pohorje odd vzhod 154 Srpenica ptv 2 zahod

47 Podljubelj 3 ptv 2 center 101

Rogaška 

Slatina ptv 2 vzhod 155 Tinjan odd zahod

48 Radeče 1 ptv 2 center 102 Ruše ptv 1 vzhod 156 Tolmin ptv 1 zahod

49 Radeče 2 ptv 1 center 103 Sladki vrh ptv 2 vzhod 157 Trenta1 ptv 2 zahod

50 Rob ptv 2 center 104 Slovenj Gradec ptv 2 vzhod 158 Trenta 2 ptv 2 zahod

51 Rovt ptv 2 center 105 Solčava ptv 2 vzhod 159 Trstelj odd zahod

52 Selca ptv 1 center 106 Središče ptv 2 vzhod 160 Vreme ptv 1 zahod

53 Sevnica ptv 1 center 107 Stogovci ptv 2 vzhod 161 Zakojca ptv 2 zahod

54 Sinji vrh 1 ptv 2 center 108 Stoperce ptv 2 vzhod 162 Ţaga ptv 2 zahod  
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Tabela 2: Lokacije oddajanja multipleksa C 

zap.št. P T V tip alotment zap.št. P T V tip alotment zap.št. P T V tip alotment

1 Bizeljsko ptv 1 center 31 Podljubelj 2 ptv 2 center 61 Mozirje ptv 1 vzhod

2 Blejska Dobrava ptv 1 center 32 Podljubelj 3 ptv 2 center 62 Pečarovci odd vzhod

3 Borovnica ptv 2 center 33 Radeče 2 ptv 1 center 63 Plešivec odd vzhod

4 Črnomelj ptv 1 center 34 Rob ptv 2 center 64 Podsreda ptv 1 vzhod

5 Fara ptv 2 center 35 Selca ptv 1 center 65 Podvelka 1 ptv 2 vzhod

6 Gorenja vas ptv 2 center 36 Sevnica ptv 1 center 66 Pohorje odd vzhod

7 Hrastnik 2 ptv 1 center 37 Slovenska vas ptv 2 center 67 Sladki vrh ptv 2 vzhod

8 Jelendol ptv 2 center 38 Sodraţica ptv 1 center 68 Slovenj Gradec ptv 2 vzhod

9 Jevnica 1 ptv 1 center 39 Stari trg ptv 1 center 69 Ţusem ptv 1 vzhod

10 Jezersko 1 ptv 1 center 40 Trava ptv 2 center 70 Ajdovščina ptv 1 zahod

11 Jezersko 2 ptv 2 center 41 Trbovlje 1 ptv 1 center 71 Anhovo ptv 1 zahod

12 Kisovec ptv 2 center 42 Trdinov vrh odd center 72 Babno polje ptv 2 zahod

13 Kočevje ptv 1 center 43 Trţič 1 ptv 1 center 73 Beli kriţ odd zahod

14 Kranjska Gora ptv 1 center 44 Trţič 2 ptv 1 center 74 Cerkno 1 ptv 1 zahod

15 Krim odd center 45 Vinica ptv 2 center 75 Cerkno 2 ptv 1 zahod

16 Kropa ptv 1 center 46 Vogel ptv 1 center 76 Golo Brdo ptv 1 zahod

17 Krško ptv 1 center 47 Zagorje ptv 2 center 77 Grahovo ptv 1 zahod

18 Krvavec odd center 48 Zidani most ptv 1 center 78 Idrija 2 ptv 1 zahod

19 Kum odd center 49 Ţelezniki 1 ptv 2 center 79 Idrija 1 ptv 2 zahod

20 Litija ptv 2 center 50 Ţiri 1 ptv 1 center 80 Ilirska Bistrica ptv 2 zahod

21 Logatec ptv 2 center 51 Ţiri 2 ptv 2 center 81 Kambreško ptv 1 zahod

22 Lom ptv 2 center 52 Ţuţemberk ptv 1 center 82 Kanin ptv 1 zahod

23 Loški potok ptv 1 center 53 Boč odd vzhod 83 Kuk odd zahod

24 Loţ ptv 1 center 54 Črna 1 ptv 1 vzhod 84 Nanos odd zahod

25 Meţakla ptv 1 center 55 Josipdol ptv 1 vzhod 85 Skalnica ptv 1 zahod

26 Mlino-Bled ptv 2 center 56 Jurklošter ptv 1 vzhod 86 Slavnik ptv 1 zahod

27 Nova Štifta ptv 1 center 57 Kozje ptv 1 vzhod 87 Soča ptv 2 zahod

28 Ortnek ptv 1 center 58 Laško 1 ptv 1 vzhod 88 Tinjan odd zahod

29 Osilnica ptv 2 center 59 Lendava ptv 1 vzhod 89 Tolmin ptv 1 zahod

30 Podljubelj 1 ptv 2 center 60 Ljubno ptv 2 vzhod 90 Trstelj odd zahod  

 

7.2. Plačila 

RTVS izstavlja račune za opravljene storitve na mesečni osnovi. Vrednost storitve, ki je 

podana v Ceniku storitev RTVS OE OZ se lahko spremeni s spremembo Cenika storitev 

RTVS OE OZ. Spremembe Cenika sprejema Nadzorni svet RTVS. V primeru zamude 

plačila RTVS zaračunava zakonite zamudne obresti. Rok plačila za oddajanje 

komercialnih programov je 15 dni od prejema računa. V skladu z zakonodajo pa je plačilni 

rok za neposredne proračunske uporabnike 30. dni od prejema računa, za posredne 

uporabnike pa največ 30 dni. 
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7.3. Zavarovanje plačila 

Za zavarovanje plačila mora pogodbena stranka  zagotoviti dve bianco menici z menično 

izjavo ali pa bančno garancijo v višini mesečnega plačila obveznosti. 

7.4. Znižanje računa za neopravljeno storitev 

Izdajatelj televizijskega programa – najemnik zmogljivosti multipleksa A je, v primeru 

neopravljene storitve zaradi razlogov na strani RTVS, za vsak dan izpada storitve 

upravičen do sorazmernega zniţanja pogodbeno dogovorjenega plačila.  

Operater, ki souporablja infrastrukturo za oddajanje multipleksa, je upravičen do povračila 

plačanega zneska za posamezno lokacijo, kot je prikazano v tabeli spodaj: 

Povračilo % Letna razpoloţljivost lokacije x (%)

0 x ≥ 99.9

5 99.9 > x ≥ 99.8

10 99.8 > x ≥ 99.5

15 99.5 > x ≥ 99.0

20 99.0 > x ≥ 98.5

25 98.5 > x ≥ 95.0

30 < 95.0  

 

8. VELJAVNOST POGODB IN PREKINITEV POGODBE 

8.1. Veljavnost pogodb  

Pogodba na podlagi te ponudbe se sklene za določen čas in sicer najdlje do roka trajanja 

odločbe AKOS-a o pravici razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki 

oz. najdlje do roka trajanja odločbe AKOS-a o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks A 

in C.  

8.2. Razlogi za predčasno takojšnjo prekinitev pogodbe 
 

- če izdajatelj – najemnik ne plačuje storitev določenih v pogodbi, 
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- če izdajatelj – najemnik zaradi razlogov na strani izdajatelja 30 zaporednih dni ne 

oddaja programa v multipleksu, 

- če to zahteva sprememba prisilnih predpisov in ali posamičnih konkretnih aktov 

upravnih, regulatornih in drugih drţavnih organov, 

- če se izdajatelj – najemnik ne strinja s spremembo cenika, 

- če izdajatelj – najemnik ravna v nasprotju s pogodbo.   

9. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

Tehnični podatki, dokumentacija in poslovne informacije, ki izvirajo iz pogodbenega 

razmerja, predstavljajo poslovno skrivnost in sta jo stranki dolţni varovati tudi po preteku 

veljavnosti pogodbe.  

10. SPREMEMBA VZORČNE PONUDBE  

RTVS lahko spremeni to Vzorčno ponudbo zaradi tehničnih, komercialnih ali regulatornih 

razlogov. Spremembe Vzorčne ponudbe bodo objavljene na spletni strani RTVS 30 dni 

pred njihovo uveljavitvijo, razen če Odločba AKOS-a, ki je podlaga za spremembo, določa 

drugače. 

11.   OBJAVA IN VELJAVNOST VZORČNE PONUDBE 

Ta Vzorčna  ponudba se objavi na spletni strani RTVS in velja od 20. 3. 2008 dalje. 

 
 
 
 
                                                                       Direktor OE Oddajniki in zveze 
                                                                                    Miran Dolenec 
 
 
 

 

 

 


