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Spoštovani gosti! 

Dobrodošli v Pizzeriji Osmica. Pred vami je jedilni list, dopolnjen z 
novimi jedmi in pijačami, kjer se zagotovo najde za vsakega nekaj. Naša 
hrana je kakovostna in vedno sveža. 

Jedilni list pa ne ponuja zgolj hrane za telo, amapk tudi za dušo. 
Zasnovan je namreč kot turistični vodič po naši občini. Ilustrativno 
smo izpostavili nekaj zanimivih lokacij, ki jih ponuja naš kraj, zato vas 
vabimo, da Šentjur doživite na malce drugačen način.

V lokalu je poskrbljeno tudi za najmlajše, ki se lahko zabavajo v 
urejenem notranjem in zunanjem igralnem kotičku. 

Dober lokal ustvarjajo prijazni in srčni ljudje ter odlična hrana, in danes 
ste takšen lokal tudi našli. 

Kolektiv Pizzerije Osmica

Če ob plačilu ne prejmete računa, je vse postreženo brezplačno!

Za vse alergene vprašajte strežno osebje.



mala velika

PIZZA AMERIKA 11,40 € 12,70 €
Pelati, sir, kulen, salama, tuna, kisla smetana, sveži 
paradižnik,, parmezan, origano

PIZZA CHEF 12,40 € 13,90 €
Pelati, mozzarella sir, pršut, suha salama, jurčki, 
paprika, jajčka, origano.

PIZZA MUSAKA 10,40 € 11,90 €
Pelati, sir, kuhan krompir, mleto meso, kisla 
smetana origano.

PIZZA ČEVAP 10,90 € 11,90 €
Pelati, sir, čevapčiči, čebula, ajvar, origano.

PIZZA BALKAN 11,90 € 13,20 €
Pelati, sir, klobasica, čevapčiči, pečena paprika, 
kajmak, origano.

PIZZA VRAŽJA 10,90 € 12,90 €
Pelati, sir, mleto meso, kulen, salama, feferoni, 
jalapeno paprika, tabassco, salsa, origano.

PIZZA SONČNI PARK 11,40 € 12,90 €
Pelati, mozzarella sir, slanina, jajčka, dva feferona, 
pršut, origano.

PIZZA KEBAP 11,40 € 12,90 €
Pelati, sir, kebap meso, zelje, solata, paradižnik, 
čebula, preliv. 

PIZZA KOZJANSKA (DVOJNO TESTO) 15,40 € 16,90 €
Pelati, sir, šunka, panceta, prekajen vrat, gobe, kisla 
smetana, origano, jajčka na žaru

PIZZA PANCETA 12,40 € 13,90 €
Pelati, sir, panceta, olive, rukola, origano.

NOVO V PONUDBI





mala velika

SADNA 8,40 € 9,40 €
Kisla smetana, jajca, mešano sadje, sadni preliv, 
sladka smetana.

PRIMORSKA 10,90 € 12,00 €
Pelati, sir, popečen pršut, češnjev paradižnik, mini 
mocarela, origano.

HAWAII 9,10 € 10,10 €
Pelati, sir, puran, ananas, origano.

SAVINJSKA 10,90 € 12,00 €
Pelati, sir, šunka, savinjski želodec, kisla smetana, 
kuhana jajčka, origano.

INČUN 10,90 € 12,20 €
Pelati, sir, inčun, kapre, olive, origano.

JADRANSKA 11,40 € 12,40 €
Pelati, sir, rakovi repki, škamp, česen, olive.

MELANCAN 8,40 € 9,60 €
Pelati, sir, melancani, bučke, česen, olive.

MULC 8,40 € 9,60 €
Pelati, sir, hrenovka, pommes frites.

MARGERITA 7,40 € 8,60 €
Pelati, sir, olive, origano.

KLASIČNA 8,80 € 9,00 €
Pelati, sir, šunka, gobe, origano.

CAPRICIOSA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, šunka, gobe, origano, artičoke.

SALAMI 7,90 € 9,20 €
Pelati, sir, suha salama, origano.

TARTUFATA 11,50 € 12,40 €
Pršut, sir, tartufata, radič, rukola.

PIKANTNA 8,60 € 9,80 €
Pelati, sir, šunka, pikantna salama, feferoni, 
origano.

TUNA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, tuna, česen, origano.

VEGETARIJANSKA 8,60 € 9,80 €
Pelati, sir, sveža zelenjava, gobe, olive, origano.

MESNA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, mleto meso, sveža paprika, origano.

PIZZE



Stara trška jedra imajo v zgodovini 
Slovencev poseben pomen, česar 
se zavedajo tudi v Občini Šentjur. 
Že dolga leta zato Zgornji trg 
postopoma sistematično urejajo 
in vzdržujejo. Poznavalci iz 
turistične srenje pa šentjurski 
Zgornji trg vedno bolj zaznavajo 
kot turistični biser. Občina je v 
prejšnjem desetletju v Ipavčevi 
rojstni hiši uredila protokolaren 
objekt. Poleg hiše so uredili tudi 
vrt, kjer v čudovitem ambientu 
gostijo številne poletne prireditve 
in poroke. Vrt Ipavčeve hiše krasi 
Plečnikov vodnjak, ob steni hiše ob 
cesti pa raste potomka najstarejše 
mariborske trte – modra kavčina. 

Poleg urejenosti si je moč v 
Zgornjem trgu ogledati kar tri 
stalne razstave in muzeje. V prvi 
etaži stavbe, v Ulici skladateljev 
Ipavcev 17, se nahaja muzejska 
zbirka Rifnik in njegovi zakladi, 
ki prikazuje tisočletno zgodovino 
šentjurskega hriba. Obiskovalci 
lahko občudujejo preko 600 
eksponatov, od mlajše kamene 
dobe in vse do prihoda Slovanov, 
rekonstrukcijo prazgodovinske hiše 
in načinov oblačenja tistega časa. 

Bogastvo stalne muzejske razstave 
se nahaja v neskončnem številu 
preprostih predmetov vsakdanje 
rabe. 

V istem objektu je urejena tudi 
spominska soba New Swing 
Quarteta, glasbene skupine, ki je 
svojo uspešno pot gospelov začela 
prav v Šentjurju. Pevci so v naš 
glasbeni prostor prinesli do takrat 
neznano in na prvi pogled tuje 
glasbeno izročilo – črnske duhovne 
pesmi. 

Na spodnji strani istega objekta 
se nahaja tudi Galerija Zgornji trg, 
kjer se na leto zvrsti okoli šest 
razstav domačih in tujih likovnih 
ustvarjalcev. V istem objektu se 
nahaja tudi Turistično-informacijski 
center, kjer lahko obiskovalci dobijo 
številne informacije.

Veduto Zgornjega trga na eni 
strani zaključuje župnijska cerkev 
sv. Jurija, katere prvi zapisi segajo v 
leto 1340, na drugi strani pa nova 
Glasbena šola skladateljev Ipavcev 
Šentjur.

SPREHOD PO ZGORNJEM TRGU

Leta 2015 je Turistična zveza Slovenije v akciji Moja dežela – lepa in Leta 2015 je Turistična zveza Slovenije v akciji Moja dežela – lepa in 
gostoljubna – razglasila Zgornji trg Šentjur za najlepše trško jedro v gostoljubna – razglasila Zgornji trg Šentjur za najlepše trško jedro v 
Sloveniji.Sloveniji.



KMEČKA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, slanina, prekajeno meso, čebula, origano.

KRAŠKA 9,10 € 10,30 €
Pelati, sir, olive, pršut, origano.

MORSKA 9,10 € 10,30 €
Pelati, sir, morski sadeži, česen, olive, origano.

ŠENTJURSKA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, slanina, suha salama, svež paradižnik, 
jajčka, origano.

ŠTIRJE LETNI ČASI 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, šunka, suha salama, zelenjava, kisla 
smetana, pršut, origano.

OSMICA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, mleto meso, hrenovka, česen, origano.

TRŽAŠKA 9,10 € 10,30 €
Pelati, sir, lignji, česen, olive, origano.

4 SIRI 8,90 € 10,10 €
Pelati, mladi sir, mozzarela, gavda, gorgonzola, 
origano.

KULEN 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, kulen (pikantna salama), gavda, čebula, 
česen, origano.

PURANOVA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, puran, čebula, kisla smetana, origano, 
česen.

PRIMAVERA 8,90 € 10,10 €
Pelati, sir, slanina, sveža paprika, origano.

RUKOLA 8,90 € 10,10 €
Pelati, mocarela, rukola, svež paradižnik, origano.

MEXICO 9,10 € 10,30 €
Pelati, sir, mleto meso, paprika, koruza, paradižnik, 
fižol, nacho sir, jalapena.

CALZONE 8,50 € 9,70 €
Pelati, sir, šunka, gobe, kisla smetana.

DRUŽINSKA 1 19,00 €
DRUŽINSKA 2 22,90 €



Morda niste vedeli, a najbolj 
zloglasni slovenski razbojnik 
je konec 19. stoletja robantil 
predvsem po Šentjurskem, sicer 
pa vse od Zagreba do Dunaja. 
Franc Guzaj je bilo njegovo ime. 
Rodil se je leta 1839 v Šibeniku pri 
Šentjurju kot edini otrok v družini.

O njegovem ranem otroštvu vemo 
bolj malo, prvi zametki pa se 
začnejo v časih vojske, ko se je 
kot kasneje orožnik za nekaj časa 
zaposlil v Bosni in Hercegovini. 
Tam ni zdržal dolgo, zato se je 
kmalu vrnil v rodne kraje, kjer se 
je zaposlil na dobrinski kmetiji, 
kjer je gospodarica Klančarica 
vodila tudi gostilno. Takrat še 
precej mlad Guzaj je ugotovil, da 
je Klančarici preveč prirasel k 
srcu, zato se je odločil za odhod. 
Gospodarici to seveda ni bilo 
po godu, zato mu je v kovček 
podtaknila tudi nekaj dragocenosti 
ter ga prijavila kot tatu. 

Tako je bil Guzaj po krivem 
obsojen na sedemletno zaporno 
kazen. Takrat se zgodba o 
kozjanskem Robinu Hoodu šele 
začne. Guzaj je iz zapora kmalu 
pobegnil k svojemu prijatelju 
gostilničarju Drobnetu v Košnico 
blizu Prevorja. Guzaj je tako 
postal najbolj iskan tat na širšem 
območju. Orožniki so za njegovo 
iskanje namenili veliko moči, a 
kljub temu da so ga imeli pred 
nosom, neuspešno. Guzaj je v 

svojih mojstrskih preoblekah 
skupaj z njimi večkrat celo 
nazdravljal ter razglabljal. Orožniki 
so to opazili šele takrat, ko je 
kakšna krčmarica pod kozarci 
našla njegovo sporočilo: "Želim 
vam dobro zabavo in vas prav 
lepo pozdravljam! Guzaj."

Tarča Guzajevih roparskih 
pohodov so bili predvsem 
bogatuni, graščaki ter župnišča. 
Ves plen je ponavadi razdelil med 
siromašne rojake. Maščeval se je 
tudi dolgim ženskim jezikom, saj 
je njihove lastnice kot ljubimec 
maščevalno privezal ob drevo. 
Njegovo burno življenje je med 
skrivanjem pri Drobnetu prekinil 
orožnikov strel. Pokopan je na 
Prevorju, na neposvečeni zemlji. 

KOZJANSKI ROBIN HOOD

Danes po Prevorju ne razgraja več Franc Guzaj, namesto tega si lahko iz Danes po Prevorju ne razgraja več Franc Guzaj, namesto tega si lahko iz 
prevorske podužnične šole ogledate nebo s teleskopom.prevorske podužnične šole ogledate nebo s teleskopom.



TESTENINE
ŠPAGETI BOLOGNESE 8,90 €
NJOKI BOLOGNESE 9,50 €
ŠPAGETI CARBONARA 9,50 €
NJOKI CARBONARA 10,50 €
ŠPAGETI Z MORSKIMI SADEŽI 10,50 €
NJOKI Z MORSKIMI SADEŽI 10,90 €
TESTENINE S TARTUFATO 11,90 €
TESTENINE S PURANOM IN BUČKAMI 10,20 €
TESTENINE ŠTIRI SIRI 9,90 €
TESTENINE Z JURČKI 11,90 €

MORSKE JEDI

OTROŠKE JEDI

LIGNJI NA ŽARU 12,20 €
OCVRTI LIGNJI 12,50 €
POLNJENI LIGNJI 13,50 €
TRIS LIGNJEV S PRILOGO ZA DVE OSEBI 29,90 €
TRIS LIGNJEV ZA ENO OSEBO 16,90 €

HELLO KITTY 7,20 €
Hrenovka, pommes frites, paradižnikova mezga ter kepica 
sladoleda.

NODY 7,50 €
Dunajski zrezek, pommes frites ter kepica sladoleda..

YERRY 7,50 €
Ocvrti sir, tatarska omaka, pommes frites ter kepica 
sladoleda..

VLAKEC TOMAŽ 7,50 €
Špageti Bolognese ter kepica sladoleda..

SPAIKE MENU 7,50 €
Čevapčiči, pommes frites, ajvar ter kepica sladoleda..



Na Slomu pri Ponikvi se je 26. 
novembra leta 1800 rodil Anton 
Martin Slomšek kot prvi otrok 
očetu Marku in materi Mariji. Še 
tisti dan sta starša novorojenčka 
nesla h krstu v čudovito baročno 
cerkev na Ponikvi, katere 
notranjost je opremil rezbar Janez 
Jutrij Mersi. 

Anton Martin Slomšek je kot fant 
veliko raje presedel za knjigami, 
kar ni bilo po godu njegovemu 
očetu, ki je računal, da mu bo 
naslednik pomagal pri delu na 
kmetiji, vendar je svojo željo, 
tudi po prigovarjanju takratnega 
kaplana Jakoba Prašnikarja, 
opustil. Slednji ga je povabil na 
pot učenja, pouk pa je največkrat 
tekel pod velikim orehom v centru 
Ponikve. Kmalu je Tonček, kakor 
so ga klicali, po znanju začel 
odstopati od ostalih, zato ga je 
kaplan poslal v Celje in nato še v 
Ljubljano iskat novo znanje, čemur 
je njegov oče ostro nasprotoval. 
V Ljubljani se je leta 1819 prvič 
srečal tudi z največjim slovenskim 
pesnikom, Francetom Prešernom, 
s katerim sta bila nekaj časa tudi 
sošolca na filozofiji. Slomška je 
pot nato odnesla v licej na Senj na 
Hrvaško in na študij bogoslovja v 
Celovec. 

Na tujem se mu je prvič prebudila 

narodna zavest in začel je 
poučevati slovenski jezik. Leta 
1824 je bil posvečen v duhovnika. 
V Celovcu je kar devet let 
opravljal službo spirituala – 
duhovnega voditelja bogoslovcev. 
V tem času je veliko pisal ter 
zbiral ljudske pesmi in jih izdal 
v knjigi Pesmi po Koroškem in 
Štajerskem zbrane, dodal pa 
je tudi lastne pesmi. Leta 1838 
je postal župnik v Vuzenici in 
napisal učbenik za nedeljske šole 
z naslovom Blaže in Nežica v 
nedeljski šoli. Napredoval je tudi 
v cerkvenih nazivih in 1846. leta 
postal škof. Poskrbel je za prenos 
škofije iz sv. Andraža v Maribor, 
kar mu je uspelo leta 1859. V 
svojo škofijo je vključil okoli 
200.000 Slovencev, ki bi se sicer 
narodnostno utopili pod nemškim 
vplivom. Anton Martin Slomšek 
je umrl 1862. leta, zaradi njegovih 
velikih del pa ga je 19. septembra 
1999 papež Janez Pavel II v 
Mariboru razglasil za blaženega.

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

Slomškova rojstna hiša na Slomu je v lasti mariborske škofije, ki je v njej Slomškova rojstna hiša na Slomu je v lasti mariborske škofije, ki je v njej 
uredila spominsko hišo s sobami. Odprta je po predhodnem dogovoru (031 uredila spominsko hišo s sobami. Odprta je po predhodnem dogovoru (031 
552 191).552 191).



ČEVAPČIČI (8 KOM) 8,90 €
ČEVAPČIČI V LEPINJI S KAJMAKOM 9,90 €
PLESKAVICA V LEPINJI S KAJMAKOM 9,90 €
MEŠANO MESO NA ŽARU ZA ENO OSEBO 15,80 €
4x čevapčiči, 1x pleskavica, hrenovka, svinjski zrezek na žaru, 
lepinja.

GURMANSKA PLESKAVICA 10,90 €
SVINJSKI ZREZEK NA ŽARU 8,00 €
SVINJSKI ZREZEK PO DUNAJSKO 8,50 €
PURANJI FILE PO DUNAJSKO 9,10 €
PURANJI FILE NA ŽARU 8,50 €
PURAN HAWAII S POPEČENO ZELENJAVO 10,00 €
PURAN NA ŽARU Z NACHO SIROM 10,00 €
PURAN V OMAKI 9,50 €
PURAN Z GOBAMI 10,30 €
PURAN ITALY S POPEČENO ZELENJAVO 10,00 €
LJUBLJANSKI ZREZEK 11,90 €
OCVRTI SIR S TATARSKO OMAKO 9,20 €
SIR NA ŽARU V RUKOLINI POSTELJICI 10,00 €
ŠUNKA Z JAJCI 5,00 €
ŽAR PLOŠČA ZA 2 OSEBI 34,90 €
8x čevapčiči, 2x pleskavica, 2x puran na žaru, hrenovka, 
priloga, žar obloga, 2x lepinja.

PLOŠČA OSMICA ZA 2 OSEBI 36,90 €
2x puran Hawaii, 2x puran po pariško, 2x svinjski dunajski 
zrezek, riž, pražen krompir, zelenjava.

OCVRTE PERUTNIČKE PO BABIČINO 9,10 €
PERUTNIČKE ŽAR 8,50 €
PLOŠČA PERUTNIČK 29,90 €
PURANOVA TORTILJA 11,90 €
TUNINA TORTILJA 11,90 €
VEGI TORTILJA 10,50 €
TORTILJA Z MLETIM MESOM 11,90 €

PO NAROČILU



V rajski soteski potoka Kozarice 
v Šibeniku stoji pod strmo skalo 
stari mlin. Nekoč so ga zaradi 
tega imenovali kar mlin pod pečjo. 
Danes domačini mlin imenujejo 
Ferležev mlin, po lastniku Karolu 
Ferležu. 

Prvi zapisi o mlinu segajo v 15. 
stoletje, kjer je v starih dokumentih 
zapisano, da je mlin 1418. leta 
prevzel v posest Mert Rifniški, 
verjetno pa je mlin deloval že pred 
tem. Prvi mlin je danes preurejen 
v kašarno za luščenje žita, zaradi 
širitve dejavnosti pa je bil poleg 
osnovnega grajskega mlina 
postavljen še večji mlin. 

Objekt je v tem času menjaval 
lastnike, od 1896. leta pa je prišel 
v posest družine Ferlež, kjer je 
še sedaj. Takrat je bil mlin zelo 
zanimiv za okoliške trgovce in 
peke, saj je bil edini v šentjurski 
okolici. V času II. svetovne vojne 
so poleg mlinskih kamnov za 
mletje žita vgradili valjčne stroje. 
Leta 1939 so odstranili štiri 
vodna mlinska kolesa in za pogon 
mlina zgradili dve vodni turbini 
tipa Francis. Sredi 20. stoletja 
je bil mlin temeljito prenovljen, 
zgrajen je bil silos za 90 ton žita, 
kapaciteta mletja pa je znašala 5 
ton zmletega žita v 24 urah. 

Leta 1960 je bil mlin 
denacionaliziran in leta 1994 
vrnjen družini Ferlež. Mlin zaradi 
iztrošenosti strojev ni bil več 
uporabljen in štiri leta kasneje je 
bil razglašen za tehnični kulturni 
spomenik. V naslednjih letih so se 
začela obnovitvena dela na stavbi 
ter restavratorska dela na strojih 
in napravah, mlin pa si je moč tudi 
ogledati. 

V mlinu je ohranjena vsa 
tehnologija, od preprostih mlinskih 
naprav do tehnologije mletja 
raznovrstnih žit, od tridesetih 
let prejšnjega stoletja pa vse do 
moderne mlinske tehnologije 
sedanjega časa. Med obiskom 
mlina vas Karol Ferlež popelje v 
zgodovino samega mlina ter vas z 
veseljem seznani z eno najstarejših 
obrti na Slovenskem.

FERLEŽEV MLIN

V eni od blagajniških knjig se je našlo tudi 100 let staro zrno ovsa, ki ga V eni od blagajniških knjig se je našlo tudi 100 let staro zrno ovsa, ki ga 
lastnik danes skrbno hrani v vitrini poleg ostalih predmetov. Ogled mlina lastnik danes skrbno hrani v vitrini poleg ostalih predmetov. Ogled mlina 
je možen po predhodnem dogovoru (041 624 779).je možen po predhodnem dogovoru (041 624 779).



PREKAJENO MESO 1,90 €
KAPRE 1,50 €
INČUNI 2,00 €
SADJE 1,50 € 
ČEBULA 0,60 €
ČESEN 1,50 €
GORČICA 0,50 €
PARADIŽNIK 1,50 €
FEFERONI 1,50 €
NACHO SIR 2,20 €
GOBICE 2,00 €
KISLA SMETANA 1,50 €
OLIVE 1,50 €
SLANINA 1,90 €
SUHA SALAMA 1,90 €
KULEN 1,90 €
ŠUNKA 1,50 €
TUNA 2,00 €
MORSKI SADEŽI 2,20 €
MLETO MESO 1,90 €
SIR 1,90 €
MOCARELA 1,90 €
MLADI SIR 1,90 €
HRENOVKA 1,50 €
PRŠUT 2,50 €
TATARSKA OMAKA 1,50 €
MAJONEZA 1,50 €
RUKOLA 1,50 €
PURAN 2,50 €
JAJČKA 1,00 €
ARTIČOKE 1,90 €
TARTUFATA 3,00 €

DODATKI



Na severovzhodnem vrhu Velikega 
špička, ki predstavlja najvišjo 
točko Žusma in severni rob 
Kozjanskega, stoji Stolp ljubezni. 
Leseni stolp ponosno gleda 
okolico na 664 metrih nadmorske 
višine. Z neutrudnim zbiranjem 
prostovoljnih prispevkov, dovoljenj 
za gradnjo in s številnimi 
prostovoljnimi urami dela so ga 
postavili člani Planinskega društva 
Žusem. 

Ideja o stolpu na vrhu Žusma je 
začela goreti že leta 2008, zgled 
pa so dobili od nekoliko nižjega 
stolpa na Planini nad Vrhniko. Do 
vrha stolpa vodi 116 stopnic, vmes 
je 22 podestov. Stolp ima dve 
razgledni ploščadi. Gradnja stolpa 
je bila velik izziv za organizatorje, 
saj so morali na vrh hriba, kamor 
ne vodi urejena cesta, znositi 
les, beton in več kot tono in pol 
nerjaveče kovine za gradnjo.

Stolp so poimenovali Stolp 
ljubezni, ker na hribu Žusem stoji 

cerkev, posvečena sv. Valentinu, ki 
je zavetnik zaljubljencev. Uradno 
otvoritev je stolp dočakal 26. 
aprila 2015. Razgled s stolpa, ki 
je velik 25,9 metra in zgrajen iz 
macesnovega zlata, je ob jasnem 
vremenu čudovit. Pogled seže do 
Hrvaške, Madžarske, v Avstrijo, 
vidi pa se tudi Triglav. Na vrhu 
stolpa so za obiskovalce namestili 
še zvon želja, katerega zven redno 
odzvanja po okoliških hribih. 
Člani Planinskega društva Žusem 
upajo, da bo Stolp ljubezni dodana 
vrednost zaljubljenemu kraju. Je 
tudi najvišji leseni stolp v Sloveniji, 
do njega pa vodi pešpot.

Poleg omenjenega stolpa pa si 
lahko obiskovalci ogledajo tudi 
za Žusem značilni dve cerkvi – 
cerkev sv. Valentina in cerkev 
sv. Jakoba, ki sta le nekaj metrov 
oddaljeni druga od druge.  

POGLED S STOLPA LJUBEZNI

Pot do Stolpa ljubezni pelje mimo Slivniškega jezera vse do izvoza za Pot do Stolpa ljubezni pelje mimo Slivniškega jezera vse do izvoza za 
Žusem. Nato vas pot po gozdu pripelje do Žusma. Tik pod vrhom lahko Žusem. Nato vas pot po gozdu pripelje do Žusma. Tik pod vrhom lahko 
parkirate avtomobil in nadaljujete peš po makadamski cesti ter se držite parkirate avtomobil in nadaljujete peš po makadamski cesti ter se držite 
desne smeri.desne smeri.



SOLATE
MOTOVILEC Z JAJCO 4,90 €
RUKOLA Z JAJCO 4,90 €
SEZONSKA SOLATA 4,20 €
ŠOBSKA SOLATA 5,50 €
VEGETARIJANSKI KROŽNIK 10,90 €
SOLATNI KROŽNIK 8,90 €
POLETNI SOLATNI KROŽNIK 9,00 €
Paprika, paradižnik, bučke, kumare, čebula, koruza, sir na žaru.

SOLATNI KROŽNIK S TUNO 9,20 €
Zelena solata, koruza, tuna, popečeni kruhki.

SOLATNI KROŽNIK OSMICA 9,50 €
Rukola, zelena solata, radič, češnjev paradižnik, paprika, 
bočončini, puran na žaru, majonezno-jogurtni preliv, 
balzamični kis.

SOLATNI KROŽNIK Z OCVRTIM PURANOM 9,70 €
Rukola, zelena solata, radič, paradižnik, jajčka, paprika, puran 
po dunajsko.

SOLATNI KROŽNIK Z MLADIM SIROM 9,50 €
Rukola, zelena solata, radič, paprika, kuhano jajce, mladi sir, 
balzamični kis.

SOLATNI KROŽNIK Z LIGNJI 11,90 €
Zelena solata, paradižnik, paprika, olive, česen, lignji, feta sir.

PRILOGE
KROKETI 3,20 €
POMMES FRITES 3,20 €
PEČEN KROMPIRČEK V KOSIH 3,20 €
PRAŽEN KROMPIR 3,20 €
RIŽ 3,20 €
ZELENJAVA 3,20 €
ŠIROKI REZANCI 4,50 €
PEČENA PAPRIKA 3,90 €



Imena bratov Ipavcev, Benjamina 
in Gustava ter slednjega sina 
Josipa, so z zlatimi črkami 
zapisana kot pomemben del 
nacionalne enciklopedije. Brata 
Benjamin in Gustav sta po tem, ko 
sta končala "latinsko šolo", stopila 
na poklicno zdravniško pot, svoj 
prosti čas pa namenjala glasbi. 
Študirala sta v Gradcu. Benjamin 
je v Gradcu prevzel vodenje 
pevskega zbora društva Slovenija 
in v tem času uglasbil nekaj 
budnic – Prešernovo Zdravljico, 
Vodnikovo Ilirijo oživljeno in 
Razlagovo Domovini. Postal je 
rodoljubni skladatelj, izkazal pa se 
je s pesnitvami mnogih napitnic. 

V društvu je deloval tudi Gustav 
Ipavec in v tem času dokončal 
študij medicine. Benjamin se 
je po študiju zaposlil v graški 
otroški bolnišnici, v prostem 
času pa je, kljub temu da ni imel 
glasbene izobrazbe, uglasbil 
marsikatero poezijo slovenskih 
pesnikov. Znana je tudi njegova 
opera Teharski plemiči, prva 
slovenska opereta Tičnik in 
številni samospevi. Gustav Ipavec 
pa se je po študiju vrnil v domači 
Šentjur in nadaljeval očetovo 
zdravniško prakso. Poročil se je 
s Karolino Amon in v zakonu se 
mu je rodilo 10 otrok. Leta 1869 
je postal župan trške občine Sv. 

Jurij in ta položaj zasedal do 
konca 19. stoletja. Tudi on je svojo 
strast našel v glasbi in melodije 
so se mu velikokrat porajale 
kar med zdravljenjem. Njegove 
najbolj znane skladbe so Vse 
mine, O mraku, Slovenec sem in 
druge. V času županovanja si je 
zelo prizadeval za ustanovitev 
kmetijske šole v Šentjurju, njegova 
prizadevanja pa so obrodila sadove 
šele po njegovi smrti. 

Njegov glasbeno nadarjeni sin 
Josip se je preizkusil z igranjem na 
klavir in violino in tudi on je kot 
oče in stric končal študij medicine 
v Gradcu. Je komponist prvega 
slovenskega baleta Možiček. Znan 
je tudi njegov četverospev Imel 
sem ljubi dve.

Dediščino rodoljubov Ipavcev si je moč ogledati v njihovi rojstni hiši – Dediščino rodoljubov Ipavcev si je moč ogledati v njihovi rojstni hiši – 
Ipavčevi hiši v Zgornjem trgu.Ipavčevi hiši v Zgornjem trgu.

SKLADATELJI IPAVCI



JUHE
GOVEJA JUHA 3,20 €
GOBOVA JUHA 3,70 €

HAMBURGER XXL
HAMBURGER 6,90 €
CHEESEBURGER 7,70 €
MEXICOBURGER 7,70 €
VEGI BURGER 7,20 €
PURANJI BURGER 7,90 €
OCVRTI BURGER 8,40 €
DVOJNI BURGER 13,50 €
Salama, sir, jajčka, nacho sir, pommes frites

AMERICAN BURGER 8,40 €

SLADICE
SADNA KUPA 4,50 €
BANANA SPLIT 4,50 €
SLADOLED S SMETANO (3 KEPICE) 4,50 €
PALAČINKE S ČOKOLADO 3,70 €
PALAČINKE Z MARMELADO 3,50 €
LEDENA KAVA 4,50 €
SLADOLEDNA KEPICA 1,70 €
SLADOLED Z VROČIMI VIŠNJAMI 5,00 €
Dnevno sveže sladice so v vitrini



"Kdo tam kalo bije?" je bilo usodno 
vprašanje, ki naj bi po eni izmed 
legend dalo ime gručastemu 
naselju na vrhu kopastega hriba 
južno od Šentjurja. Na dobrih 600 
metrih nadmorske višine kraljuje 
romarska cerkev Marijinega 
sladkega imena. Prvič je kraj kot 
Villa Chalop – verjetno je šlo 
za pristavo rifniške graščine – 
omenjen leta 1278.

Legenda pravi, da je na mestu 
današnje cerkve nekoč stal križ. 
Grajski lovec je togoten zaradi 
slabega ulova ustrelil v razpelo. 
Še isti hip sta se stresla nebo 
in zemlja, na nepremišljenega 
moža je skočil hudobec in ga 
neusmiljeno mučil. V obupnih 
mukah je prosil Marijo, naj ga 
reši. Uslišala ga je. Grajski ji je v 
zahvalo pozidal kapelo. Zgodbo 
so naši predniki zabeležili na sliki, 
ki je še danes na ogled v cerkvi. 
To svetišče zgodovinski viri sicer 
prvič zaznajo leta 1572.

V osrednji oltarni niši je baročni 
Marijin kip, ki ga ljudje častijo že 
več kot dve stoletji. Sama župnija 
Kalobje je leta 2015 slovesno 
obeležila 250-letnico ustanovitve. 
Največjo slavo so kraju prinesli 
Kalobški rokopisi. Nastali so med 
leti 1643 in 1651. Neznani avtor je 
med rdeče pergamentne platnice 
na 312 straneh zbral molitve, 
izvlečke katekizma in 45 nabožnih 
pesmi. To nacionalno dragocenost 
danes hranijo v Univerzitetni 
knjižnici Maribor. Kalobje je v 

svojih Drobtinicah opeval tudi 
škof Anton Martin Slomšek, ki je 
na tem hribu pogosto obiskoval 
drugega velikega Slovenca, 
vsestranskega slovničarja Mihaela 
Zagajška. Veliko kasneje je ime 
svojega domačega kraja v svet 
ponesla operna diva Ana Pusar 
Jerič.

Kraj se ponaša z bogato zgodovino. 
Tisto, kar obiskovalca povsem 
prevzame, je neokrnjena narava 
in čudovit razgled. Ko boste s 
pogledom potovali od Pohorja čez 
Peco, Uršljo Goro, Kum, Savinjske 
Alpe do hrvaških hribov in nazaj, 
se vam bo dih umiril, duša pa 
poletela.

Obiskovalce pa na Kalobju najbolj prevzameta čudovit razgled in Obiskovalce pa na Kalobju najbolj prevzameta čudovit razgled in 
neokrnjena narava.  neokrnjena narava.  

PO ROMARSKI POTI NA KALOBJE



BREZALKOHOLNE
PIJAČE

COCA COLA 0,25 L 2,60 €
COCA COLA 0,1 L 1,50 €
COCA COLA ZERO 0,25 L 2,60 €
PEPSI 0,25 L 2,60 €
FANTA ORANGE 0,25 L 2,50 €
FANTA ORANGE 0,1 L 1,50 €
COCTA 0,25 L 2,60 €
SPRITE 0,25 L 2,60 €
SCHWEPPES BITTER LEMON 0,25 L 2,60 €
SCHWEPPES TONIC WATER 0,25 L 2,60 €
SCHWEPPES TANGERINE 0,25 L 2,60 €
JABOLČNI SOK 0,1 L 1,50 €
BRESKOV SOK 0,1 L 1,50 €
JAGODNI SOK 0,1 L 1,70 €
JUICE 0,1 L 1,50 €
SOKOVI FRUCTAL 0,2 L 2,60 €
VODA ZALA BREZ OKUSA 0,5 L 2,20 €
VODA ZALA Z OKUSOM 0,5 L 2,50 €
RADENSKA 0,25 L 2,00 €
RADENSKA 0,1 L 0,60 €
CEDVITA 2,50 €
NARAVNI JUICE 0,1L 2,00 €
LIMONADA 0,3L 2,50 €
RED BULL 3,50 €
MONSTER 3,50 €
BREZALKOHOLNO PIVO 2,60 €
UNION MALT 0,33 L 2,60 €



Ob neposredni bližini Železniške 
postaje Šentjur se nahaja Muzej 
južne železnice, kjer obiskovalce 
vedno pričaka nekdanji šef postaje 
Mihael Bučar. Pred muzejem krasi 
okolico parna lokomotiva 62-324 
skupaj s premogovnim vozičkom, 
ki ima še lesene zavorne ploščice. 
Ko je 2. junija 1846 ob dokončanju 
del na železniški progi Gradec–
Celje prvič stekel do Šentjurja 
železniški promet, so potniki 
slavnostnega vlaka posadili pred 
postajo tudi pagodovec, ki še 
danes spominja na ta slavnostni 
dogodek. 

Z zbiranjem eksponatov, povezanih 
z železnico, je Mihael Bučar 
začel že v času službovanja na 
Železniški postaji Šentjur, kjer 
je vestno shranjeval odsluženo 
opremo. Dolga leta je zbiral 
dokumente, ki bi sicer končali 
na odpadu, fotografije in drugo. 
Njegova ideja je bila, da bi objekt 
poleg Železniške postaje Šentjur 
preuredil v železniški muzej za 
Štajersko. Leta 2013 je Bučar vse 
svoje gradivo, muzejske eksponate, 
ki jih je bilo takrat 3684, podaril 
Občini Šentjur. Vsi podarjeni 
predmeti so popisani z muzejskimi 
standardi. Zbirka obsega predmete 
iz prometnega in brzojavnega 
urada, 1500 starih fotografij in 
predmete, ki so razstavljeni v 
okolici muzeja. 

Muzej je razdeljen na tri dele. 
Prometni urad Franca Jožefa v 
sredini, za njim brzojavni urad s 
telegramom. Največji poudarek 

v muzeju pa je na sobi, kjer na 
slikah živijo ljudje, ki so naredili 
železnico. Z zbiranjem predmetov 
Mihael Bučar nadaljuje še danes, 
širi bogastvo muzeja, sam pa z 
veseljem obiskovalcem razkaže 
unikatni tehnični muzej.

PO TIRIH SLOVENSKE ŽELEZNICE

V Muzeju južne železnice lahko obiskovalci doživijo utrip železniške V Muzeju južne železnice lahko obiskovalci doživijo utrip železniške 
postaje, ki so jo nekoč upravljali ljudje, in ne računalniki kot danes (051 311 postaje, ki so jo nekoč upravljali ljudje, in ne računalniki kot danes (051 311 
074).074).



TOPLI NAPITKI

KAVA 1,50 €
KAVA Z MLEKOM 1,70 €
KAVA S SMETANO 1,80 €
CAPPUCCINO 1,80 €
BELA KAVA 2,10 €
BELA KAVA S SMETANO 2,50 €
BREZKOFEINSKA KAVA 1,70 €
BREZKOFEINSKA KAVA S SMETANO 1,90 €
BREZKOFEINSKA KAVA Z MLEKOM 1,80 €
BREZKOFEINSKA BELA KAVA 2,50 €
DODATEK MLEKO 0,50 €
DODATEK SMETANA 0,70 €
DODATEK KRHELJ LIMONE 0,50 €
DODATEK MED 0,70 €
ČAJ 1,60 €
ČAJ Z LIMONO 2,20 €
ČAJ Z MEDOM 1,80 €
ČAJ Z MLEKOM 2,00 €
KAKAV 2,20 €
KAKAV S SMETANO 2,50 €
VROČA ČOKOLADA 2,50 €
VROČA ČOKOLADA S SMETANO 3,00 €



Strmo nad Planino pri Sevnici 
se bohoti srednjeveški grad. 
Svojevrstna posebnost veličastnih 
ostankov je, da na gradu najdemo 
ostanke tako romanskih, gotskih 
kot tudi renesančnih slogov 
arhitekture. V romanskem zidu so 
ohranjena tudi okna. 

V osrčju debelega grajskega 
obzidja ter obrambnega stolpa je 
stal tudi palacij, o katerem viri 
pravijo, da se je raztezal na kar 
38 metrov dolžine in 15 metrov 
širine. Na grajskem posestvu je še 
vedno ohranjena obokana grajska 
kašča, ki se danes uporablja za 
pogostitve, razstave ter razne 
dogodke, ter vhodni portal v klet, 
ki je bila vklesana v skalo. 

Skozi leta je grad zamenjal veliko 
lastnikov. Okoli 100 let so ga 
upravljali tudi slavni grofje Celjski, 
nekateri viri pa govorijo o tem, da 
sta tu nekaj časa preživela tudi 
Friderik II. Celjski in Veronika 
Deseniška. Pred vzponom na grad 
je postavljen tudi sramotilni steber.  

V zadnjem desetletju je na gradu 
na novo postavljena razgledna 
ploščad, ki razprostira pogled po 
trgu Planina, na vzpetino Sveti 
Križ s kalvarijo ter daleč okoli po 
Kozjanskem. 

Zgodovino trga in gradu 
pa je podrobno zajela Ana 

Wambrechtsamer, ki je napisala 
Kroniko trga in gradu Planina, 
znana pa je tudi po glavnem 
romanu Danes grofje celjski in 
nikdar več. Med njenimi deli, ki so 
izšla v slovenskem jeziku, je poleg 
zgoraj omenjene še Planina in njeni 
prvi gospodarji.

Če se spustite nazaj proti 
izhodišču, lahko blizu župnijske 
cerkve sv. Marjete opazite tudi 
sramotilni steber oz. pranger – 
simbol sodstva srednjega veka. 
Planina je s tem prangerjem, 
katerega kopija je bila znova 
postavljena leta 1999, ter z grbom 
in pečatom v 14. stoletju dobila 
trške pravice. 

PLANINSKI GRAD

Ime gradu in trga Planina se je v zgodovini velikokrat spreminjalo, verjetno Ime gradu in trga Planina se je v zgodovini velikokrat spreminjalo, verjetno 
pa izhaja iz nemškega imena Planine – Montpreis, ki pa bi se lahko pa izhaja iz nemškega imena Planine – Montpreis, ki pa bi se lahko 
ohranilo iz starega romanskega imena Montparies. ohranilo iz starega romanskega imena Montparies. 



TOČENO SVETLO PIVO 0,1 L 1,60 €
TOČENO SVETLO PIVO 0,2 L 1,80 €
TOČENO SVETLO PIVO 0,3 L 2,50 €
TOČENO SVETLO PIVO 0,5 L 2,70 €
UNION 0,5 L 2,70 €
LAŠKO 0,5 L 2,70 €
NEFILTRIRANO UNION 0,5 L 3,50 €
HEINEKEN 0,33 L 3,50 €
ŽIRAFA PIVA (SVETLO, TEMNO, MEŠANO) 3,0 L 15,00 €

CVIČEK 0,1 L 1,50 €
REFOŠK 0,1 L 1,70 €
KONJIČAN 0,1 L 1,50 €
FAGUS 0,1 L 1,50 €
Za ostalo ponudbo vin, pokukajte v vitrino

SREBRNA RADGONSKA PENINA 0,2 L 8,00 €
SREBRNA RADGONSKA PENINA 0,75 L 28,00 €

ALKOHOLNE PIJAČE

VINA

PENEČA VINA



Slivniško jezero je umetno jezero, 
ki leži neposredno ob kraju 
Gorica pri Slivnici. Sprva je po 
tamkajšnji dolini, ki so jo prebivalci 
uporabljali predvsem za kmetijske 
dejavnosti, tekla Ločnica, leta 
1976 pa so jo skupaj z Dobrinskim 
potokom zajezili v potrebe štorske 
železarne.

Čeprav ga zaradi modernizacije 
ta kmalu ni več potrebovala, je 
Slivniško jezero ostalo v vlogi 
zadrževalnika poplavne vode, 
ob jezu, kjer deluje tudi manjša 
hidroelektrarna, pa sedaj izvira 
reka Voglajna. Jezero se razteza 
na 84 ha površine v dolžini petih 
kilometrov. Skozi leta so se ob 
jezeru razvile številne dejavnosti, 
začenši z ribolovom, saj v 
Slivniškem jezeru prebiva več kot 
30 vrst rib, kot največji pa v do 14 
metrov globokem jezeru kraljujejo 
somi. 

Ob obali so se razvile tudi razne 
oblike turizma, vse od gostinstva 
do "supanja" in spanja v indijanskih 
šotorih. Poskrbljeno je tudi za 
ljubitelje pedal, saj je okoli jezera 
speljana asfaltirana kolesarska 
steza, ki odstira tako odkrite kot 
malo manj obljudene dele obale. 
Vzhodni del jezera pokriva t. i. 
ihtiološki in ornitološki rezervat, 
naseljen z okoli 119 vrstami 
ptic, rakov in školjk ter celo z 

redkimi rastlinskimi vrstami. Ob 
jezeru so bili kot prvi v Sloveniji 
zgrajeni tudi podhodi za žabe, ki 
v selitvenem obdobju poskrbijo za 
manj žrtev teh dvoživk na cestah.

Legenda pravi, da v jezeru 
domujeta Povodni mož ter 
Jezerska deklica. Na obali 
Slivniškega jezera se pojavita le 
enkrat v letu, in sicer na Kresno 
noč, ko po jezeru zaplava nebroj 
svečk v jajčnih lupinicah. 

SLIVNIŠKO JEZERO

Zaradi razvoja tehnologije Železarna Štore jezera ni več potrebovala, zato Zaradi razvoja tehnologije Železarna Štore jezera ni več potrebovala, zato 
je ostalo kot zadrževalnik poplavne vode. Danes se največ uporablja za je ostalo kot zadrževalnik poplavne vode. Danes se največ uporablja za 
ribolovno in turistično dejavnost.ribolovno in turistično dejavnost.



BACARDI RUM 0,03 L 2,60 €
BALLANTINE’S 0,03 L 3,20 €
JACK DANIEL’S 0,03 L 3,60 €
CHIVAS 0,03 L 3,60 €
BOROVNIČEVEC 0,03 L 2,50 €
CYNAR 0,03 L 2,30 €
GIN 0,03 L 2,90 €
JÄGERMEISTER 0,03 L 2,90 €
RUM 0,03 L 2,20 €
STOCK 0,03 L 2,20 €
TRAVARICA 0,03 L 2,50 €
VECCHIA 0,03 L 2,30 €
VILJAMOVKA 0,03 L 3,50 €
VINJAK 2,60 €
VODKA 0,03 L 2,50 €
ČRNA VODKA 0,03 L 2,30 €
MALIBU 0,03 L 3,00 €
UNDERBERG 0,03 L 2,50 €

ŽGANE PIJAČE

MENU BOX 0,70 €
KARTON ZA PIZZO 0,70 €
DRUŽINSKI KARTON 1,00 €
POSODA ZA DODATEK 0,10 €

EMBALAŽA



Ilustrirala: Kvirina Martina Zupanc 
Uredil in oblikoval: Jure Godler

Osmica gostinstvo in storitve d.o.o.
Ulica Dušana Kvedra 12

3230 Šentjur

46º 13’ 2.416” N    15º 23’ 41.641” E
 

Delovni čas:
ponedeljek-sobota: 7.00-23.00

nedelja: 11.00-22.00
prazniki: 11:00-20:00

Dostava hrane na dom: : 041 954 509
                          059 020 033


