
Slovenski utrinki na Duna TV - 30. maj 2019 

 
 

V četertek 30. majuša zrankoma v 6:45 si leko na televizijskom programi Duna TV 

poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi 

znauvič gnaki den zadvečerka v 13:20 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma 

slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 6. juniuša na Sloveniji 1 v 

14:35. 
V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vam tapovejmo, ka so na 

volilnom djilejši Slovenske zveze vöodebrali nauvo predsednico Andreo Kovács. O 

začetkaj svoje politične kariere pripovejda nekdešnji predsednik Jože Hirnök, nauva 

voditelica pa nam tapovej, kakše plane má. 

Dale v oddaji vas pelamo na Dolenji Senik, gde že več lejt redijo vsefelé železne 

produkte. Prejdnja firme Rabacsa pripovejdata od toga, ka vse se redi v njinoj fabriki, 

pred mikrofon pa smo prosili ništerne domanje Slovence tö, aj malo od svojoga dela 

gučijo. 

Na vodej Donave so eške nikdar nej porabske naute igrali - smo čüli na peštarskom 

koncerti mlade bande Špajsni-flajsni muzikanti. V našoj oddaji leko spoznate dosta njini 

slovenski pesmi v štiluši Lacina Korpiča, člani skupine pa so nam pripovejdali od toga, 

zakoj gordržijo muzično erbo svoji stari starcov. 

Za konec pa smo vam nalekli eške malo umetnosti. Mladi molar z avstrijskoga 

Koroškoga Mirko Malle je štiri lejta málo karikature za slovenske novine v Celovci ali 

Klagenfurti. Nej davnik se je s svojimi deli nutpokazo na varaškom Generalnom 

konzulati. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 30. majuša zrankoma v 

6:45 na programi Duna TV, ali gnaki den zadvečerka v 13:20 na kanali Duna World. 

Šteri pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 6. juniuša v 

14:35 na Sloveniji 1. Nutzakapčite tevene, mi vas čakamo!  

 

Oddaje se leko gda koli poglednejo na 

 

http://www.mediaklikk.hu/musor/slovenskiutrinki/ 
 

pa 

 

http://4d.rtvslo.si/oddaja/slovenski_utrinki/84 

 


