
Na kmetiji Tekavec ohranjamo izročilo o šmirarjih, se ukvarjamo z živinorejo in 
pridelavo mleka. Izdelujemo suho robo – lesene kuhalnice.
Smo nosilci dediščine ribniškega suhorobarstva. Prikaz izdelave lesenih kuhalnic 
kot dopolnilno dejavnost na kmetiji prenašamo na mlajše generacije.
Na šmirarje v vasi spomnijo tudi okusne šmirarske zvezdice, ki jih peče slaščičarka 
na koncu vasi (Domača peka, Veliki Osolnik 13).

ŠMIRARJI  
z Velikega Osolnika

Oprtani z lesenimi bankami so šmirarji z Velikega Osolnika 
ponoči odhajali prodajat šmir (kolomaz za mazanje koles) 
na Dolenjsko, Štajersko in na Kras. Svetile so jim le zvezde. 
Prebivalcem Velikega Osolnika še danes rečemo šmirarji, 
čeprav so to obrt že konec 19. stoletja opustili.

Kdo je vesel, če ima smolo?
Zgodaj spomladi so bajtarji na več 
mestih precej v živo zasekali mlade 
smreke. To je močno jezilo gozdne 
čuvaje s turjaškega gradu, saj so 
jim v grajskih gozdovih poškodovali 
najlepša drevesa. Čez poletje so se v 
zasekah nabrale velike kepe smole.

Smolo so drli
Na jesen so šli šmirarji z vre-
čami smolo dret. Strgali so 
jo z zakrivljenimi in na kon-
cu priostrenimi smolarskimi 
grebljami, ki so bila nasajene 
na dolgih ročajih.

Šmirence
Smolo so skupaj z lojem kuhali na robu vasi, saj se je ob kuhanju močno kadilo. 
Ena od šmirenc je stala na vrhu hriba, v bližini cerkve sv. Lovrenca. Ko so bili 
šmirarji zdoma, so jim jezni gozdni čuvaji šmirence pogosto požgali. Tako je bilo 
mnogokrat prvo vprašanje šmirarjev, ko so se vračali s poti: »Ali je kje gorelo?«

Lončene kape za kuhanje šmira 
so imele podaljšano cevko, po 
kateri je iztekal šmir oz. šmirovo 
olje. Preden so se odpravili na 
pot, so šmir ali kolomaz nalili v 
lesene posode za vodo – banke.

Lončene kape in lesene banke
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