Moto konjenica obiskala VETERINARSKO KLINIKO LOKA  v Škofji Loki


Moto konjenica je interesno druženje slovenskih veterinarjev – motoristov, ki se vsako leto odpravimo na organiziran izlet. Povezuje nas motorizmu predani demokratično izvoljeni predsednik Marko Gliha.
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Program  letošnjega dvo dnevnega srečanja sta nam skrbno pripravila kolega Stanislav Bernik iz Škofje Loke  in Rok Rotar iz Kranja.

V soboto, 19. maja je bil lep sončen dan, ko smo se 21 motoristov in 4 spremljevalke iz raznih koncev Slovenije, posamično po že prevoženih 120 in več kilometrih, ob 9. uri pripeljali, zbrali in v vrsto parkirali svoje konjičke pred VETERINARSKO KLINIKO LOKA v Škofji Loki. Največja udeležba doslej, ko bomo kmalu praznovali 10. obletnico tozadevnega druženja. Predsednik Marko nam je v imenu glavni sponzorja KRKA d.d. iz Novega mesta izročil čepico in majico z napisom MOTO VET. Tam je nastala tudi skupinska slika za spomin.

Sprejel in pozdravil nas je vodja klinike mag.Stanislav Bernik. Na našo željo nam je razkazal kliniko, trgovino, salon in hotel za male živali. Vse kar je bilo pokazano in videno, je vredno pohvale in občudovanja. Nivo, ki vsekakor dviguje ugled veterinarske stroke v Sloveniji. Vredno posnemanja
Po ogledu so nas pogostili z raznimi dobrotami, vključno s pravo kranjsko klobaso, ki jo je strokovno skuhal kolega Rok s kuharsko čepico na glavi. Razložil nam je tudi zgodovino kranjske klobase.
Po obvezni kavici smo se podali na začrtano pot.  Ker nas je bilo veliko, smo se razdelili v dve skupini. Kot se za prave motoriste spodobi, lepo disciplinirano eni v vrsti za Stanislavom, drugi za Rokom.
Iz Škofje Loke smo ob 10. uri štartali s polnimi rezervoarji skozi Poljansko dolino in skozi Sovodenj preko manjšega prelaza Kladje v Cerkno. Od tu smo se peljali ob reki Idrijci do Dolenje Trebuše in skozi Most na Soči, kjer smo imeli kratek postanek,  se odžejali, nato  do Tolmina in navzgor po soški dolini skozi Kobarid in Bovec. Pred Bovcem smo si ogledali slap Boka. V Logu pod Mangartom, v gostišču Encijan smo bili postreženi z jelenovim golažem oz. po želji tudi kaj drugega. Približno ob 15.30 smo krenili v smeri prelaza Predel, in se ustavili na odcepu za Mangartsko sedlo kamor vodi najvišja gorska cesta v Sloveniji cca 2.200 m visoko. Žal je bila cesta zaradi snega v zgornjem delu še zaprta, zato se nismo zapeljali do zadnjega tunela, da bi uživali ob prelepi panorami.
S Predela smo se spustili in peljali po italijanski strani mimo Rabeljskega jezera skozi rudarski kraj Rabelj (Cave del Predil) do Trbiža. Po prvotnem planu smo nameravali od tu nadaljevati pot proti Beljaku in čez Korensko sedlo nazaj v Slovenijo. Ker pa je bil tudi ta prelaz zaradi del na slovenski strani zaprt, to ni bilo mogoče. Zato smo iz Trbiža peljali proti Sloveniji do Rateč in v Planico, kjer smo v prenovljenem Domu v Planici imeli večerjo in prespali. Turo od Škofje Loke do Planice  okrog 180 km smo zmogli za šalo in zares. Po celodnevni vožnji in sedenju na motorju je pred večerjo prijal sprehod po Planici, ogled skakalnic in okolice.
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Večerne ure smo preživeli ob klepetu, malo o stroki, malo razvedrilno, tudi zapeli in zaplesali smo, ter opolnoči dočakali nedeljo, nov dan. Po vseh prevoženih kilometrih,  in  lepih doživetjih tega dne smo legli k zasluženemu počitku. V nedeljo zjutraj, spočiti, smo se polni prijetnih vtisov in novih poznanstev poslovili, razpršili in se vsak po svoje, ali v skupinici odpeljali proti domu. Pa ne naravnost, naokoli, da izkoristimo še ta dan. Eni preko Avstrije na Štajersko in Prekmurje, drugi na Dolenjsko, midva s kompanjonom pa po obisku Bleda in Bohinja preko Jelovice na Primorsko, kamor sva v večernih urah srečno prispela. Kako pa sva se po gozdnih poteh na Jelovici skoraj izgubila, pa naj ostane skrivnost. Potrdil se je izrek: če ne bi zgrešila, ne bi verjetno nikoli v tistih krajih bila.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so nam pomagali pri realizaciji vožnje:
Krki d.o.o., Vetprometu, VetConsult Pharmi, Generi.d.o.o., MM Surgical, kolegoma Berniku in Rotarju pa za ogled klinike, malico, pijačo, ter vodenje in organiziranje poti.

Hvala vsem, bilo je lepo.

Zapis pripravil dr.Oskar Fritz


