
Čebelice 
Serija sedmih televizijskih slikanic 
 

Čebelice, serija sedmih televizijskih slikanic, je sprva nastala v počastitev Svetovnega dneva čebel, ki 

ga letos, prav na pobudo Slovenije pri Organizaciji združenih narodov praznuje ves svet. Svetovni dan 

čebel – 20. maj je nadvse pomembno obeležje, dediščina čebelarjenja na Slovenskem pa 

nezanemarljivo dejstvo. Želimo spomniti na pomembno vlogo čebel za človekov obstoj na tem 

planetu, hkrati pa razpreti pahljačo pravljic, ki jih skriva resnično samosvoja zbirka Čebelic (Knjižnica 

Čebelica). Z velikim veseljem smo s projektom podprli tudi Nacionalni mesec skupnega branja, v želji 

po porastu bralne pismenosti in bralne kulture. Kakovosten čas, ki ga ob branju preživimo drug z 

drugim, je neprecenljiv.  

Med 15. septembrom in 27. oktobrom si je tako moč sedem sobotnih večerov zapored ob 18.40 na 

1. programu TV Slovenija ogledati zgodbe izpod peresa slovenskih avtorjev in izpod čopičev 

slovenskih ilustratorjev. Bobru Boru jih berejo in na samosvoj način interpretirajo dramski igralci. 

 15. 9. – Anita Leskovec Pujsek in ura; pripoveduje Ajda Smrekar 

 22. 9. – Cvetka Sokolov Rdeča hiša; pripoveduje Barbara Cerar 

 29. 9. – Svetlana Makarovič Pod medvedovim dežnikom; pripoveduje Branko Jordan 

 6. 10. – Nina Mav Hrovat O kralju, ki ni maral pospravljati; pripoveduje Matej Puc 

 13. 10. – Anja Štefan Čmrlj in piščalka; pripoveduje Janja Majzelj 

 20. 10. – Peter Svetina O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov; pripoveduje Blaž Šef 

 27. 10. – Polonca Kovač Mali medo; pripoveduje Klemen Janežič 

 

Lahko noč, otroci in Studio Kriškraš 
Ko si Radio in Televizija Slovenija podata roko 

 

Serija oddaj Čebelice je skupna zgodbe Radia in Televizije  v letošnjem letu, ko Radio Slovenija 

praznuje svoj častitljivi 90. rojstni dan, Televizija Slovenija 60. rojstni dan, legendarna zbirka 

Mladinske knjige Čebelice pa obeležuje pol okroglih 65 let obstoja.  

Pomemben jubilej se je nenačrtovano izkazal za priložnost, da si Radio poda roko s sestro Televizijo. V 

dialog bosta tako ujeti dve oddaji za naše najmlajše poslušalce in gledalce – Lahko noč, otroci z več 

kot 50-letno tradicijo in Studio Kriškraš z zvedavim bobrom Borom, velikim ljubiteljem bralne kulture.  

V letu pomembnih časovnih mejnikov tako združeni raziskujemo nova presečišča zvoka in slike za 

najmlajšo ciljno publiko. Ob tem želimo spodbujati tako slušno kot vizualno senzibilnost.  

Gre torej za edinstveno sodelovanje obeh hiš pod RTV dežnikom. Ta dialog sta idejno zasnovala 

režiser Klemen Markovčič, ter urednica oddaje Studio Kriškraš, Anka Bogataj.  

Radijske različice oddaj Lahko noč, otroci! so bile  meseca maja predvajane vsak večer ob 19.45 na 

Prvem Radia Slovenija, kadarkoli pa jih lahko poslušate na Otroškem portalu RTV Slovenija in na 

spletni platformi RTV 4D. Pravljice so dostopne tudi na podcastu RTV Slovenija. 

 

 

 

http://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/
https://4d.rtvslo.si/
http://www.rtvslo.si/podcast


RADIJSKA EKIPA 

Avtor idejne zasnove Cikla Čebelice Klemen Markovčič 
Tonski asistent Urban Gruden 
Glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina 
Tonski mojster Nejc Zupančič 
Urednica oddaje Lahko noč, otroci Alja Verbole 
Režiser oddaje Lahko noč, otroci Klemen Markovčič 
 

TELEVIZIJSKA EKIPA 

Snemalec Sašo Grmek 
Scenografka Urška Dolinar 
Oblikovalka maske Nataša Vrenjak 
Računalniški animator Damjan Popovič 
Likovna podoba Urška Stropnik Šonc 
Montažerka Martina Bastarda 
Glasbeni opremljevalec Miha Vardjan 
Mojster zvokovne obdelave Robert Sršen 
Scenaristka in urednica oddaje Anka Bogataj 
Režiser Siniša Gačić 
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