
Predlog/proposta 
 
5.10 - Prvo javljanje –  z jutranjo zanimivostjo oz. uvodom    
Giorgio Banchig – kje smo, od kod prihajamo   
6.45 - Dobro jutro otroci – otroška oddaja, ki jo posnamemo v šoli dan prej 
Ucenci dvojezicne osnovne šole 
7.50 - Svetovalni servis – strokovnjak v studiu odgovarja na vprašanja poslušalk in 
poslušalcev  
Živa Gruden, ravnatejica državnega vecstopenjskega dvojezicnega zavoda (oz. 
Dvojezicna šola) 
9.10 - Kakšen dan bo danes – neka zanimivost - pogovor v živo 
Mons. Marino Qualizza o Cedermacih  
9.30 - Ultrazvok - oddaja o zdravju 
Ernesta Trusgnach, Rosina Trusgnach,  kako se danes uporabljajo zelišca  v zdravju in 
kulinariki 
10.10 - Prvi odcep desno - reportaža – Cedad 
Jole Namor: predstavitev slovenskih društev in ustanov v Cedadu in po dolinah in tudi 
izmenjave, ki jih mamo že dolgo let s Soško dolino 
11.15 - Evrožvenket - oddaja o financah in gospodarskih perspektivah 
Stefano Predan: biomase, alternativne energije kot moznost razvoja  
12.30 - Kmetijski nasveti – dobesedno to, kratki kmetijski nasveti 
Stefano Predan: stanje kmetijstva  
Miha Coren: sevke in druge kolture ki se zgubjajo 
12.30 - 13.00 - nekaj domacnega (ker je na programu ravno ura slovenske glasbe) , 
predvidoma Beneški fantje in kulinarika 
Davide Clodig: nekaj o glasbina sploh, zbori, glasbena sola, sodobna glasba  beneski fanti 
in novi ansambli, senjam beneske piesmi 
Teresa Covaceuszach: Kulinarika in repecpt za benesko kosilo 
13.45 - Uganka – neka zanimiva uganka z nagrado (lahko zelo simbolicno) 
Bi lahko tukaj povedali kaj o Landarju in o legenda (nagrada vodeni obisk Landarske 
banke) 
14.00 - 15.00 - aktualna tema (predvidoma turizem) 
14.15 Stefano Predan: Prostor kostanja (Evroprojekt) 
Predlagam da v tele prostro se vkljucejo: 
Donatella Ruttar: prireditev Postaja Topolove ali kako ena inicjativa lahko spremeni 
življenje ene vasice na robu sveta, kjer pot se konca 
Marina Cernetig: Evropski projekt  Jezik ali kako manjšina laahko pripomore h turisticnemu 
razvoju 
Luisa Battisitig: Kdaj prihajat v Benecijo: Svet Ivan, Burnjak, Rožinca, Pust 
17.00 -  Studio ob 17.00 - osrednja tema obdelana poglobljeno - Mirjam Muženic - 
predvidoma tema: jezik, kultura, šolstvo, identiteta 
Morda bi bilo dobro Banchiga in Jole namor, (sta naši dva glavna politicna predstavnika, 
poleg direktorja naših dveh casopisov DOm in NOVI MATAJUR, Miha Obit (o pisani 
beneski literaturi in je on tud prevajalec slovenskih avtorjev), Bruna Dorbolò, (predsednica 
Instituta za slovensko kulturo) in Živa Gruden (ravnatejica državnega vecstopenjskega 
dvojezicnega zavoda)  
18.45 - Kultura - aktualni kulturni dogodki  
Razstava Skocirja  
18.45 - odpoved tesenske ekipe in slovo s kakšno zanimivostjo 


