
Vrtec Kidričevo že več let aktivno sodeluje v mednarodnem projektu »Pomahajmo 

v svet«, preko katerega otroci in vzgojiteljice s pomočjo video omrežja spoznavamo 

prijatelje iz različnih držav, ob tem pa se naučimo tudi kaj novega. Projekt poteka v 

petih korakih. Vsak izmed njih predstavlja določeno vsebino, ki temelji na 

zastavljenih ciljih. Z otroki iz skupine Delfini smo se v okviru četrtega koraka z 

naslovom »Jaz in moje mesto« odločili, da obiščemo osebo, ki zagotovo ve veliko 

o našem kraju Kidričevo. Tako smo se v sredo, 4. 3. 2020, odpravili proti dvorcu 

Sternthal na obisk h gospodu županu, Antonu Leskovarju.  

Dvorec Sternthal smo sicer obiskali že dva dni prej, ko smo si v galeriji ogledali 

razstavo slikarke Irene Tušek z naslovom »Iskanja«. Takrat smo se dogovorili tudi za 

obisk pri gospodu županu, na katerega smo se odpravili dobro pripravljeni, polni 

vprašanj in željni novega znanja. Gospod župan nas je prijazno sprejel in pozdravil 

pred našo občinsko stavbo ter nas povabil, da se mu pridružimo v sejni sobi, kjer so 

nas navdušili veliki stoli, na katerih ob sejah sedijo župan in občinski svetniki. 

Pogovor je bil zelo sproščen, zanimiv, poučen in tudi zabaven.  



Imeli smo veliko 

vprašanj zanj, on pa 

nam je vse prijazno 

razložil in pokazal. 

Najbolj nas je 

zanimalo, ali ima župan 

naše občine težko delo, 

kdo mu pri tem 

pomaga, o čem vse 

odloča, kako poteka 

njegovo delo, postavili pa smo mu tudi nekaj osebnih vprašanj. Tudi mi smo gospodu 

županu povedali vse, kar že vemo o naši občini. Ogledali smo si zastavo in grb Občine 

Kidričevo, županu pa smo v zahvalo podarili risbico občinske stavbe, ki jo je narisala 

ena izmed deklic. Gospod župan nas je ob tem nagradil z velikim paketom 

bonbonov, ki smo si jih odnesli v vrtec. Naredili smo skupno fotografijo, za konec 

nam je razkazal še druge prostore občinske stavbe in nam predstavil zaposlene. 

Najbolj navdušeni smo bili nad njegovo pisarno, kjer smo lahko preizkusili, kako se 

sedi na županovem 

stolu, z bonboni pa nas 

je presenetila tudi 

mamica ene izmed naših 

deklic, ki je zaposlena na 

občini. Ugotovili smo, 

da ima gospod župan 

težko delo, a ima pridne 

zaposlene, ki mu pri tem 

pomagajo. 



Polni lepih vtisov smo se zahvalili in se odpravili nazaj proti vrtcu. Spotoma smo se 

še poigrali na travniku ob paviljonu, kjer se lahko pari poročijo, nato pa odšli v vrtec 

na kosilo, po katerem smo si z velikim veseljem privoščili sladico, ki nam jo je pripravil 

gospod župan – bonbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljici Anita Trep in Suzana Žnider 


