
Obisk uredništva Posavskega obzornika 

V torek, 24. januarja 2023, smo se učenci šestega, 

sedmega, osmega in devetega razreda, ki obiskujemo 

novinarski krožek pri učiteljici Andreji Dvoršek, z 

vlakom odpravili v Krško, kjer smo obiskali uredništvo 

časopisa Posavski obzornik. Takoj ko smo vstopili, so 

nas zelo lepo sprejeli in nam ponudili čaj in piškote, 

česar smo bili zelo veseli. 

Najprej nam je odgovorna urednica, ga. Maruša 

Mavsar, na kratko razložila, kako poteka njihovo delo. 

Ko smo se posladkali in popili čaj, smo se razdelili v dve 

skupini. Polovica nas je najprej odšla z gospo Marušo, ki 

nam je opisala, kako je začela z novinarstvom. Povedala 

je, da se je vse začelo, ko je bila stara 14 let in je napisala 

članek o že razpadajoči hiši, ki je nekoč pripadala 

pomembnemu pisatelju Janezu Mencingerju iz Krškega. 

Hiša je bila v zasebni lasti in občina ni storila ničesar, da bi pripomogla k obnovi. Ko je članek 

izšel, so jo vsi hvalili, kako dobro je, da je opozorila na problem. A ko so novice o članku prišle 

do pisateljevih vnukinj, lastnic, sta gospe vložili tožbo proti štirinajstletni Maruši. Na koncu ni 

zmagal nihče, vendar je Maruša morala napisati opravičilo in ga objaviti v časopisu Delo.  

Njena zgodba se me je dotaknila in ugotovila sem, da imam tudi sama še čas, da postanem 

novinarka ali kaj podobnega, samo upam, da na manj naporen način kot gospa Maruša. 

Po tem smo se z drugo skupino zamenjali in šli še v pisarno, kjer so nam glavni urednik, Peter 

Pavlovič, in novinarji Bojana Mavsar, Smilja Radi in Rok Retelj predstavili, kako poteka njihov 

delovni dan in pripomočke, ki jih uporabljajo pri delu (npr. fotoaparat in diktafon). Pokazali so 

nam tudi, kako izgleda, ko objavijo članek na svoji spletni strani. Še ena stvar, ki so nam jo 

pokazali in se mi je zdela zelo zanimiva je, da hranijo knjige z vsemi časopisi, ki so izšli v enem 

letu. Najstarejšo knjigo smo si lahko tudi ogledali. 

Povedali so nam še, da s časopisom Posavski obzornik pokrivajo občine Krško, Brežice, Sevnica, 

Kostanjevica na Krki, Radeče ter Bistrico ob Sotli. Podatek, ki se mi je zdel najbolj zanimiv, pa 

je, da vsak časopis s približno dvaintridesetimi stranmi natisnejo v nakladi 27.500 izvodov, kar 

je zelo veliko za lokalni časopis. 

Nika Kovačič, 8. a 

Všeč mi je bilo, ker so nas tako lepo sprejeli, pa 

tudi, kako nam je Maruša pripovedovala zgodbo 

o svojih novinarskih začetkih. 

Zoja Moškon, 6. a 

 

Najboljše mi je bilo poslušati 

zgodbo novinarke Maruše o njeni 

poti v novinarske vode. 

Natalija Jankovič, 8. a 

 

 



 

 

Všeč mi je bilo, ker so nas na obisku zelo 

lepo sprejeli s piškoti in čajem. Potem so 

nas razdelili v dve skupini in nam 

pripovedovali o časopisu nekoč in danes. 

Žana Jevšnik, 6. a 

 

 

Najbolj mi je bilo zanimivo, ko nam je 

Maruša Mavsar opisala svoj začetek 

novinarstva, morda pa se tudi jaz čez 

par let znajdem v isti pisarni. 

Nika Kovačič, 8. a 

 

Bilo je zanimivo in poučno. Najbolj mi je 

bilo všeč, ko so razlagali o zgodovini 

nastanka časopisa. 

Nik Arenšek, 8. a 

 

Bilo je poučno. Dobili smo nove ideje za 

ustvarjanje. Ob prihodu so nas lepo 

pogostili s čajem in piškoti. 

Žana Ban in Pia Šturbej, 8. a 

 

Meni se je zdelo absolutno odlično, saj zdaj vidim, kako 

je novinarski poklic težek. 

Kim Zorko, 6. a 

 

Bilo mi je zanimivo, saj nam je odgovorna urednica 

povedala zgodbo o stari hiši. 

Katja Čerkuč, 6. a 

 


