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DNEVNA PROGRAMSKA SHEMA 

 

Radio Monošter 

 

Od ponedeljka do nedelje: 12.00 – 16.00 
 

Stalne programske točke 

 

 

12.00 – 13.00 - (1 ura) 

 

Radio Monošter-avizo 

Napoved 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije-avizo (Kratke novice) 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije 

Glasba 

(Aktualno)-avizo 

Poročilo /Reportaža /Publicistika/Pregled tiska                        
Glasba 

Reportaža-avizo (O naših ljudeh) 

GLAVNA VIZITA  – Reportaža dneva (v 4-6-ih delih) 
Posamezni deli reportaže 

Glasbene točke 

Vremenska napoved 
Glasba 

 

13.00 – 14.00 - (2. ura) 

 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije-avizo (Kratke novice) 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije 

Glasba 

(Aktualno)-avizo 

Poročilo /Reportaža /Publicistika/Pregled tiska                        
Glasba 

Arhiv-avizo (Človek dneva) 

Arhivska dnevna reportaža v 4-6-ih delih – ponedeljek, sreda, petek 

Arhiv-avizo (Midva iz arhiva) 

Arhivska dnevna reportaža v 4-6-ih delih – torek, četrtek, sobota 

Posamezni deli reportaže 

Glasbene točke 

Humor-avizo (Peter kozo küpo) 

Humor 
(Šale, zanimivosti, posebnosti dneva) 

Glasba 

Vremenska napoved 
Glasba 
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14.00 – 15.00  - (3. ura) 

 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije-avizo (Kratke novice) 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije 

Glasba 

(Aktualno)-avizo 

Poročilo /Reportaža /Publicistika/Pregled tiska                        
Glasba 

Glasbeni kalejdoskop-avizo (ljudska, lahka, narodnozabavna glasba) 

Izbor ljudske, lahke, narodnozabavne glasbe 

 (Zaigrajte mi, prijatelji!) – pondedeljek, sreda, petek 

Arhiv-avizo (Midva iz arhiva) 

Arhivska dnevna reportaža v 4-6-ih delih – torek, četrtek, sobota 

Posamezni deli reportaže 

Glasbene točke 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije-avizo (Kratke novice) 

Lokalne novice/Novice z Madžarskega in Slovenije 

Glasba 

 

15.00 – 16.00  - (4. ura) 

 

Prevzete oddaje (tedensko 4-krat)  

 

Ponedeljek: prevzeta oddaja 

Torek: prevzeta oddaja 

Sreda: prevzeta oddaja  

Četrtek: lastni program (Tedenski tematski magazin) – slovenski narodnostni magazin. 

(Pripravlja se s podporo madžarskega Medijskega sveta.) 

Petek:  prevzeta oddaja  

Sobota:  Ponovitev neke tedenske oddaje (4. ura) 

Nedelja: Ponovitev najboljših tedenskih oddaj (1., 2. in 3. ura) 

               Lastni program - Reportažna oddaja z željami poslušalcev (4. ura) 
 

V. tedensko programsko shemo! 

 

 

Občasni (nestalni) programi 

 

 

(Od ponedeljka do sobote) – 12.00 – 14.00 

 

 

Razlaga osebnega imena (voščilo godovniku)                                            

Pregled tiska (madžarskega ali slovenskega ali mednarodnega) 

Javne objave, pozivi 

Kaj menite vi? 

Glosa, beležka, publicistika, recenzija 
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Živi slovarček (učenje novih besed, razvijanje jezikovne kulture, etimologija, jezikovne igre)   

Napovedi filmov, filmske recenzije 
 

Ponavadi ob določenih dnevih, ampak po potrebi tudi sicer 

 

Zdravstvene teme in informacije – ponedeljek 

Zdravstvena preventiva – ponedeljek 

Dobro je biti v dobri družbi (družabni kotiček) – ponedeljek 

 

Ohranjanje materinščine – torek 

Dedek/babica, povej mi pravljico! (za otroke ) – torek  

Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih, na šolah – torek 

Znanstvene in tehnične zanimivosti (internet, facebook, računalništvo – mladina) – torek 

 

Verski dogodki, religiozne teme – sreda 

Karitativna dejavnost, socialna oskrba – sreda 

 

Vrednote preteklosti – Pogled v preteklost – četrtek 

Svet dela – četrtek 

Kmetijstvo – strokovni nasveti (večina Porabcev živi v podeželskih naseljih) – četrtek 

Varstvo okolja in narave  (Narodni Park Őrség) – četrtek 

Promet – četrtek 

 

Teme iz družbenega in javnega življenja - petek 

Kultura – petek 

Napoved kulturnih in drugih programov – petek 

Izbor slovenske ljudske glasbe – petek 

 

Napoved kulturnih in drugih programov -  sobota 

Turizem – sobota 

Prosti čas, šport, potovanje, izleti v naravo – sobota 

Telefonske igre – sobota 

                       

Z vsemi omenjenimi temami in tudi drugačnimi se ukvarjamo tudi v obširnih dnevnih 

reportažah, intervjujih, portretih. 

 

Nedelja: 12.00 – 16.00 
 

Izbor iz najboljših tedenskih oddaj. Večina poslušalcev našega slovenskega radia živi v 

podeželskih naseljih, zato je poslušanost ob nedeljah največja, saj si ljudje ob tem času 

privoščijo malce več počitka kakor čez teden. 

 


