
Slovenski utrinki na Duna TV – 30. aprila 2020 
 

V četertek 30. apriliša zrankoma v 6:40 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 7. majuša na Sloveniji 3 v 

14:55. 
V etoj oddaji vam nutpokažemo nauvoga predsednika Državne slovenske samouprave. V 

našom porteti Karči Holec pripovejda o cajtaj, gda je biu - eške kak mladenec - dvanajset 

lejt župan svoje vesnice Andovci. Dale vam raztomači, zakoj s svojim fotoaparatom eške 

itak »indašnjo Porabje« iške pa zakoj rad piše za novine Porabje pa ureja Porabski 

kalendar. 

V našoj oddaji leko zvejte, ka je postavlanje »Maloga Triglava« pred »Porabskov 

domačijov« ranč nej tak léko delo bilau, glaven organizator pa tau tö tapovej, zakoj se 

vsikšo leto mala skupina Slovencov pejški napauti na dalečnje vreje Triglav. 

V slejdnji lejtaj se je Karčini Holeci en par nauvi idej tö naraudilo: že sedmo leto se več 

stau lüdi napauti v kmično andovsko gauščo po takzvanoj »Vrajžoj pauti«, od lanjskoga 

leta pa se leko vsi turisti dojdjeméjo pred veukim »Porabskim srcom« v najmenjšoj 

vesnici v krajini. 

Občni zbor Državne slovenske samouprave je lani novembra Karčina Holeca za 

predsednika odébro, šteri vam na konci naše oddaje tau tö raztomači, za ka se trbej po 

njegvom mišlenji v bodaučnosti največ trüditi v Porabji. 

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

6:40 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 7. majuša v 

14:55 na Sloveniji 3. 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 
 


