Nedelja, 19.10.2008: Po tematski poti "Po Dolu gor in dol"- Predmeja ( Ime je
dobila kar iz domačega izraza: ker je za njo rastel gozd "meja" so kraj poimenovali
Predmeja.)
Gora je bila poseljena dokaj pozno , v 17. stol. Kriški grofje so poslali svoje ljudi da
ugotovijo, ali je preživetje od gozda in lova možno. Ker so bili rezultati dobri, so tu
ostali. Najemniki kriških gospodov so svoje parcele ogradili s kamnitimi zidovi
("grubljami"), saj kamna tu ne manjka.

Prispeli smo na "Gorjanski" prireditveni prostor

.
Spomenik nadučitelju in domoljubu Edmundu Čibeju (1861-1954).Po maturi na
koprskem učiteljišču je učiteljeval v Braniku, ko je tam deloval Simon Gregorčič, na
Brjah, v Vipavskem Križu in od 1884 do 1913 na Dolu-Predmeji. Pravijo, da je bil med
prvimi uporabniki smuči pri nas. Naročil jih je 1888/89 v Oslu. Z gozdarskim
skrbnikom Josipom Jarischem sta širila smučanje (takrat zgolj kot obliko hitrejšega
gibanja po snegu) me domačini. Pomemben je bil njegov delež pri ustanovitvi
Slovenskega planinskega društva in njegove podružnice v Ajdovščini (1903).

Sprejel nas je Franc Černigoj, učitelj, pisatelj, zbiralec ljudskega izročila. Predstavil
nam je vse knjige v katerih opisuje "Goro", njene ljudi, običaje, pripovedke... V roki
kaže zbornik "Mati Gora", ki so ga izdali ob 400-letnici poselitve Gore. Pri njenem
nastanku je sodelovalo več kot 40 avtorjev.

Ostaki Laskove domačije
Franc Černigoj in Dušan Brus sta nas vodila po Dolu. Prvi postanek je bil "Na Laski".
Tu so ostanki hiše, v kateri je živel divji lovec Laskar. Le s krivolovom je lahko
preživel svojo družino. Bil je zelo iznajdljiv, zato mu niso mogli dokazati krivolova.
Dve pripovedki:
1. Nekoč je ustrelil jelena. Strel so slišali orožniki in si mislili, da bodo tokrat razkrili
krivolov. Laskar je jelena hitro odnesel v hišo, ga dal v zibelko in pokril. Orožniki so
hoteli preiskati hiško. Seveda, je rekel, le eden od vas mora paziti na otročka, ki je
hudo bolan. Ima nalezljivo otroško bolezen. Orožnik, ki je moral paziti otroka, je imel
tudi sam doma otroke. Da ne bi prenesel bolezni, je bolnega pazil le od daleč.
Seveda so orožniki preiskali vso hišo, a jelena niso našli. Zopet se Laskar enkrat
rešil!
2. Meso je nosil prodajati v Gorico. Nekoč je gospodinja jamrala, da je zbolel njihov
pes. Da nič ne je. "Dajte ga meni, ga bom že ozdravil" je hitro ponudil Laskar. In res.
Domov je peljal psa pa še veliko hrane zanj, seveda mesa. Meso so pojedli
Laskarjevi, psu je stregel le z vodo. Ko je bil pes izstradan, ga je odpeljal h
gospodarjem. "Zdrav je. Celo česen je jedel. Le poskusite!" je Laskar povedal. Srečni
gospodarji so ga poplačali s hrano.

Naslednji postanek je bil ob spomeniku padlim v drugi svetovni vojni.
Dol, pozneje Dol-Otlica, sedaj le Otlica je dala veliko junakov. Ljubili so svojo
domovino, svojo Goro, slovenstvo in branili so jo. Tudi zdajšnji Gorjani so ponosni
nanje.

Vodovod so Gorjani dolgo čakali. Gradili so ga začeli v različnih državah :Avstrijci,
Italijani, Jugoslavija in končno samostojna Slovenija. kako zelo so vodovod čakali
pokaže to, da so vodi postavili spomenik, delo Pogačnika.

Gorjani so se spomnili tudi Resslja, ki
se je v teh krajih izkazal kot dober gozdar. Trasiral je tudi prvo cesto.

Spomenik ruskim ujetnikom iz prve svetovne vojne, ki so jih avstrijci uporabili za
težaške delavce pri gradnji vodovoda, cest ...

Spomenik Materi Gorjanki delo akademskega kiparja Zmaga Posege iz Bilj, ki so ga
postavili Gorjani ob 400-letnici poselitve gore.

Zapis na tabli je prispeval Franc Černigoj.

Pogled na Ajdovščino od Matere Gorjanke.

Vhod v Bošnarjevo brezno, kjer "prebiva" Spaka Kulaka.

Tu se je poslovil vodič Franc Černigoj.
Tako lepo nam je pripovedoval, iz srca!
Dalje nas je vodil Velikonja ...

Kdo je tu postavil ptičje kletke? Zakaj?

Ko je bil naš vodič Velikonja še otrok je tu pasel. S tega "prestola" je užival čudovit
pogled v dolino.

Gremo dalje na Dolski Maj, najvišji vrh roba Gore.

Smo na vrhu.

Ustavili smo se v muzeju, kjer je tudi zibelka z jelenčom divjega lovca Laska.

Ivanka nas je sprejela in pogostila na svojem domu na Predmeji.

Zaključek v šotoru.

Ta dan je praznoval rojstni dan Franko Bajt. Seveda nas je pogostil in voščili smo mu
- s pesmijo! (Glej tudi video!)
Čudovit dan smo preživeli. Zahvaljujem se Francu Černigoju, Majdi Slokar, Dušanu
Brusu, Velikonji, Ivanki Pichler, Frankotu Bajt.
Upam, da bomo ponovili.

