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2010 Podi v TV oddaji Relax! 
5. 

jan. 

 

V avgustu 2006, ko je Podi živel še pri 
vzrediteljici Zuzani, se je njena psarna de 
Pompadour predstavila na slovaški televiziji v 
oddaji Relax. Spodnji video je sicer v 
slovaškem jeziku in žal marsikomu, tudi meni, 
nerazumljiv. A v njem lahko vidite dom 
številnih papillonov psarne de Pompadour in 
Podijevo vzrediteljico Zuzano s Podijem v 
naročju, ki je bil takrat njen najlepši mladiček 
in je v oddaji predstavljal idealnega papillona, 
z lepo liso oz. obarvanostjo na glavi! Da boste 
malega Podija lažje prepoznali - takole je 
izgledal naš malček v avgustu 2006.  

Prispevek iz oddaje Relax 
 

Podi v avgustu 2006 

 

 

2010 Podi na koledarju 
27. 

jan. 

 

Kolegica Zala se je letos angažirala in 
pripravila koledar papillonov za leto 
2010. In prav Podi je tisti papillon, ki 
predstavlja začetek leta in mesec januar.  

Tekom leta je Podijeva slika 
predstavljena še pri treh mesecih, pri 
katerih pa naj za enkrat ostane 
skrivnost (Zala, prosim ne izdaj ;)). 

 

 

 

Podi na koledarju predstavlja mesec januar 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/embed/e6YZgcnV7kY
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2010 Zimske aktivnosti 
10. 

feb. 

 

Ker Podi večinoma uživa na snegu samo na sprehodu po mestu ali bližnjem travniku, se nama je v 
nedeljo pridružil pri teku na smučeh. Seveda je veselo in poln energije celo pot tekal naprej in 
nazaj po snegu in v snegu poleg naju. Tekli smo skoraj uro in pol, Podiju pa je energije začelo 
zmanjkovati le proti koncu. Ker je na tem malce daljšem teku po snegu res užival, bomo tovrstno 
skupno rekreacijo še ponovili. Z zimskimi aktivnostmi smo nadaljevali takoj naslednji dan, ko 
smo se odšli še sankati, tokrat iz Tromeje. Vzpon je bil kar dolg, povratek pa bolj počasen, saj cela 
pot ni bila primerna za sankanje. Tokrat sva se s Podijem prvič spustila 

tako, da sem se jaz peljala s sankami, Podi pa 
je (kot običajno vsi psi) tekel ob meni. In spet 
me je presenetil, saj je bil res hiter tudi 
takrat, ko sem bila s sankami zelo hitra. Podi 
je vztrajno tekel ob meni vse do naslednje 
ravnine in postanka, kjer si je očistil tačke od 
snega in bil ponovno pripravljen na nov 
šprint. Takole pa je izgledal najin zadnji 
spust, kjer Podi še vedno ni videti prav nič 
utrujen. 

  

Drviva proti cilju 

 

2010 Podi ima novo stran! 
22. 

feb. 

 

Do sedaj ste o Podiju lahko prebirali le na njegovem blogu. Sedaj pa ima Podi tudi svojo spletno 
stran, razdeljeno v 6 rubrik: Podatki: vse osnovne informacije o Podju in kronološki pregled 
njegovih bolj in manj dobrih dosedanjih izkušenj, katere so v spodnjem delu predstavljene tudi s 
slikami; Rodovnik: predstavitev Podijevega bližnjega in daljnega sorodstva; Vzgoja: vse o 
Podijevem preteklem in sedanjemšolanju; Agility: podrobnejša predstavitev Podijevega življenja 
s to aktivnostjo v preteklosti in danes - ne spreglejte pa klika na sliko, ki vas pripelje do 
Podijevega agility albuma slik; Dnevnik: ostaja tak kot ga poznate, z nekoliko večjimi 
fotografijami in bolje urejenimi kategorijami in oznakami; Slike: Podijev album slik z vseh 
njegovih potepanj po svetu in domačih vragolij. 

In še zadnja novost - Podijeva stran je pripravljena v treh jezikih: slovenskem, angleškem in 
nemškem jeziku (dnevnik pa ostaja v slovenskem in angleškem jeziku). 

In kje se stran nahaja? Naslov: http://podi.bubi.si/ 

 

http://podi.portal.bubi.si/wp-content/uploads/sites/7/2010/02/sankanje_tromeja.jpg
http://podi.bubi.si/
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2010 Tudi pozimi v gorah 
16. 

mar. 

 

Letošnjo zimo sva se s Podijem pridružila Luku pri zimskih 

pohodih v gore. Luka s turnimi smučmi, jaz s krpljami in 

Podi s svojo naravno zimsko opremo. Do sedaj smo obiskali 

Blejsko kočo, Soriško planino in Blegoš.  

Podi seveda uživa tako v dolgem sprehodu kot v snegu. 
Poleg tega je bil na teh pohodih tudi sneg tak, da se Podiju 
ni prijemal na dlako in je celo pot lahko hodil sam. Izjema 
je le en del poti na Blegošu, ki je bil pokrit s svežim 
snegom in se je Podi zaradi prevelikih kep snega na dlaki 
moral nositi v naročju - kar mu je po prejšnjih štirih urah 
hoje verjetno kar ustrezalo. 

Pohodniki so večkrat presenečeni, da srečajo pozimi v 
gorah tako majhnega psa, ki se ne nosi, ampak celo pot, ki 
je v zimskih razmerah še nekoliko težja, prehodi sam. 
Podi pa ne pokaže utrujenosti vse do zaključka pohoda, ko 
v avtu na poti domov v svoji torbi običajno takoj prijetno 
zaspi. 

 

Podiju se smeji 

 

Z Lukom v snegu Veselo proti vrhu 
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2010 Konec zimskega spanja 
25. 

mar. 

 

Včeraj sva s Podijem prvič letos ponovno odšla na agility trening in tako otvorila najino letošnjo 
agility sezono. Po pričakovanjih sem imela sama kar nekaj problemov pri vodenju Podija med 
ovirami. Presenetljivo pa je bil Podi odličen - hiter in brez napak! Kot kaže mu je zimsko spanje 
dobro delo in se je res dobro spočil za nove agility parkurje. 

 

2010 Med velikonočnimi prazniki 
5. 

apr. 

 

Podi je velikonočne praznike 
preživel malce aktivno, malce pa 
tudi manj aktivno.  

V soboto je polovico dneva preživel 
v gorah, kjer je pol energije tekal po 
snegu in užival v toplini sončnih 
žarkov. Nad barvanjem pirhov v 
popoldanskih urah ni bil ravno 
navdušen, saj pri tem ni mogel 
aktivno sodelovati.  

Sledila je nedelja, katere prvo 
polovico je preživel bolj ali manj ob 
počitku po sobotnem izletu, 
popoldne pa je spoznal nove zajčke 
v Javorniku, nad katerimi je bil 
seveda spet zelo navdušen  

 

Prvo barvanje pirhov - meni nezanimivo 

(predvsem nad največjo mamo zajkljo, ki je bila skoraj večja od njega). Praznike zaključuje ob 
zadnjih pirhih, lenobno in zaspano.  
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Uživanje na snegu pod toplimi sončnimi žarki 

 

Med pirhi 

 

 

 

 

Zaspan zadnji dan praznikov 
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2010 Podi na koledarju aprila 
9. 

apr. 

 

Tokrat v agility stilu… 

 

Podi na koledarju aprila 

 

 

2010 Predstavitev Športno kinološkega društva 

Postojna 
12. 

apr. 

 

V soboto sva se s Podijem (v spremstvu 
kolegice Lare s psičko Boni) udeležila 
predstavitve Športno kinološkega društva 
Postojna. Predstavitev se je pričela okoli 
desete ure. Vsi predstavniki smo se s svojimi 
psi sprehodili pred obiskovalci, ki so bili 
deležni kratke predstavitve vsake pasme. 
Sledila je predstavitev različnih kinoloških in 
športnih disciplin (urjenje vojaških in 
policijskih psov, nekaj trikcev s frizbiji), za 
konec pa smo predstavili še agility. 

Tudi v agilityu je teklo veliko različnih pasm 
psov, tako z vodniki začetniki kot tudi 
tekmovalci, ki smo parkur, sicer primeren za 
začetnike, z veseljem odtekli za trening. Podi je 
skupaj z energičnim Energyem in Naro dobro 
predstavljal svojo pasmo, čeprav je bil v 
primerjavi z zelo hitrima papillonoma precej 
počasnejši. 

 

Podi čaka, da bo tekel 
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Je pa v parkurju je s postankom pred tehtnico in nato počasnim spuščanjem na njej (zaradi svoje 
premajhne teže) poskrbel za pozornost in smeh v publiki. Žal zaradi 'tehničnih težav' nimam 
posnetka najinega teka, ampak le sliko pred najinim štartom (bo pa drugič bolje :)). 

 

Priprave na startu Podi je bil čisto navdušen nad Boni 

 

 

2010 Predstavitev agilitya mali šoli KD Naklo 
14. 

apr. 

 

Danes smo po agility treningu agilitaši še predstavili našo disciplino delu tečajnikov, ki obiskujejo 
pasjo malo šolo v KD Naklo. Podi je na treningu, kljub zelo razmočeni podlagi in dežnim 
kapljam,dvakrat tekel dobro. Na predstavitev agilitya pa je kasneje prišel tudi njegov prijatelj Aki, 
katerega Podi obožuje od kar se poznata (četudi je samec). In tako je Podi na predstavitvi kar 
dvakrat raje ušel iz parkirja k Akiju kot da bi tekel. A kljub popravkom sva za tem odtekla kar 
solidno. 
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2010 Potepanje po Toskani 
28. 

apr. 

 

Pretekli ponedeljek smo se ponovno podali 
na krajše, tridnevno, potepanje - tokrat 
smo se podali v Italijo, točneje v Toskano, 
ki je predvsem znana po svoji lepi 
pokrajini. Podi je že pri pripravljanju 
kovčkov in vsega potrebnega opazil, da se 
nekaj dogaja. Budilka sredi noči pa je 
potrdila njegove slutnje, ko je moral svoj 
spanec preseliti iz postelje v avto. 

Po petih urah vožnje je bil pred njim že 
prvi sprehod, in sicer po Firencah! Veliko 
ljudi, zvokov in dogajanja, tudi sirene 
rešilca, katerim je Podi s pasjim tuljenjem 
priskočil na pomoč. Podi se je uspešno 
prebijal med nogami množice turistov in 
srečal tudi nekaj pasjih kolegov. Po 
približno uro in pol dolgem sprehodu je 
bila pred nami pokrajina Chianti, po kateri 
smo se vozili preostanek dneva in naredili 
več krajših postankov ob poti - Podi se je 
razveselil prav vsakega, saj je pomenil 
kratek sprehod ali pa le nekaj skokov po 
travi. Zvečer smo prišli do Siene, kjer smo 
v kampu, prijaznem tudi za pse, prenočili.  

Podobne dogodivščine so sledile naslednji 
dan, a z več krajšimi postanki in sprehodi 
po manjših srednjeveških mestih. Pot nas 
je pripeljala tudi v pokrajino Umbrijo, kjer 
smo se ustavili ob jezeru Trasimero. 

 
Firence 

 

 

Razgledovanje po Toskani 

Sledil je kratek sprehodom po mestecu Montepulciano in povratek v kamp. Večerni sprehod po 
kampu, večerja in težko pričakovan počitek v šotoru. 
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V pokrajini Umbria ob jezeru Trasimero 

 

Zadnji dan so sledili sprehodi po manjših mestih severozahodni Toskani in vožnja po dolini reke 
Else vse do zadnjega, a danes najbolj pomembnega mesta, Pise. Tam smo se med množico ljudi 
sprehodili po parku in se seveda slikali ob treh svetovno znanih znamenitostih. Sledila je malica 
in povratek domov, katerega je utrujeni Podi že kar težko čakal.  

 

 

Ku-ku skozi drevo 

 

Utrujeni Podi pri poševnem stolpu v Pisi 
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2010 Na prvi agility tekmi letos... 
9. 

maj 

 

…nisva bila ravno uspešna, je bila pa zato tekma dober trening, veliko klepeta in smeha s kolegi. 
In kje sva ga lomila? Agility sva bila disk tri ovire pred koncem - Podi je šel v tunel pravilno, a se 
žal po isti poti tudi vrnil ven (Zakaj? Še nisem ugotovila). Jaz sem ga že čakala za naslednjim 
skokom, kamor so ga noge nesle prehitro in zato nisva mogla popraviti napake pri tunelu. 

Najin agility tek 

Pri jumpingu sva naredila napako na ZADNJI oviri - Podi je enostavno tekel mimo skoka, vzrok 
mi je še danes neznan. 

Najin jumping tek 

Na naslednji tekmi morava vsekakor teči bolje! 

 

2010 Podi išče papillonko za parjenje 
13. 

maj 

 

 

Podi išče samičko za parjenje 

 

Podi je čistokrven papillon razstavne kakovosti. Ukvarja se z agilityem, kjer je v lanskem letu 
osvojil 2. mesto v državnem pokalu Slovenije v svoji kategoriji. Je zelo energičen, rad ima dooolge 
sprehode z metanjem žogice in hojo po gorah. Obožuje vodo - vseeno ali je to reka, morje ali pa 
domača kad. Zelo rad ima tudi sneg in sankanje. Vedno se zanima za vsako psičko, ki mu prekriža 
pot - doma pa ima kar dve (plišasti) ljubici, tako da mu treninga ne manjka. Vesela bom vsakogar, 
ki bi želel svojo psičko pariti s Podijem kljub temu, da nima celega seznama razstavnih uspehov 

http://player.vimeo.com/video/11592534
http://player.vimeo.com/video/11592565
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(je pa razstavne kakovosti). Za več informacij o Podiju pa pobrskajte po njegovi spletni strani! 

 

2010 Srečanje z vranami 
20. 

maj 

 

Včeraj sva s Podijem doživela zanimivo 
srečanje. Na popoldanskem sprehodu je 
Podiju prekrižala pot mlada in nebogljena 
vrana, ki kar ni in ni hotela odleteti, 
ampak ji je bil Podi kot kaže čisto 
simpatičen. Ko sta se srečala, jo je Podi 
malo ovohaval, nato pa se je hotel igrati z 
njo. Mala vrana ni imela prav nič proti, 
drugače pa je reagirala njena družina. V 
hipu so nad Podija priletele tri vrane! Če 
bi bile malo večje, bi mi ga še celo odnesle 
lahko. Tako pa so le kljuvale proti njemu 
in glasno 'kričale'. Seveda sem ob tem 
Podija hitro vzela v naročje in odnesla 
stran od male vrane. A še ko sva bila 
približno 20 metrov stran, so vrane še 
vedno 'kričale' za nama.  

Res, zanimivo srečanje. 

 

Mlada vrana je izgledala nekako takole 

 

2010 Zajčki in pomladni sprehod 
26. 

maj 

 

Podi ima že od nekdaj zelo rad zajčke. Letos pa je nad njimi kazal preveč navdušenja! Ko je ata 
spustil zajčka na tla, je Podi tako navdušeno tekal za njim, kot da bi sledil pasjo samico. Zajčka je 
sicer vabil k igri in ga butal z gobčkom. A ko ga je še začel cukal po dlaki, je ata vzel v naročje 
zajčka, jaz pa Podija.  

In takole sta se opazovala. 
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Podi je bil preveč navdušen nad zajčkom! Navdušeni Podi in pogumni zajček 
 

 

 

 

Po srečanju z zajčki smo lep dan izkoristili še za sprehod med številnim spomladanskim cvetjem. 
In nisem se mogla upreti, da nebi takole okrasila Podija. Podi je bil na sprehodu seveda zelo 
zadovoljen, saj je lahko prosto raziskoval gozdne poti in travnike, vmes smo se igrali skrivalnice, 
za zaključek pa smo še metali njegovo žogico in dan je bil popoln. 

 

 

Podi z ivanjščico 

 

Podi na travniku 
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2010 V Mariboru ponovno uspešna 
31. 

maj 

 

Sobotna agility tekma v Mariboru je najina prva uspešna tekma v letošnji sezoni, zato sem bila 
uvrstitve na 3. mesto še posebej vesela!  

 

 

Prejela sva lepo medaljo in novo žogico 

 

Podi je ponovno tekel tako kot zna, oba teka brez napak, le v jumpingu je bil prepočasen za boljšo 
uvrstitev - bo pa drugič mogoče bolje. Z agility tekom brez napak sva tako pridobila tudi najin 
drugi pogoj v kategoriji A2 - še enega in lahko bi napredovala v višjo težavnostno kategorijo. Ker 
se nama je tokrat ponovno pridružil tudi Luka, imava za spomin nekaj lepih utrinkov Podija v 
parkurju.  

 

 

Izhod iz ohlapnega tunela 
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Kako se Podi na tehtnici počasi pelje na tla 

 

 

Naš nasmejani agilitaš 

 

 

2010 Pohod na Ajdno in obisk medvedov 
2. 

jun. 

 

V nedeljo smo odšli na krajši pohod na vrh Ajdne. Pot je bila kratka in strma. A Podija to ni preveč 
motilo pri raziskovanju ob potja in tekanju naprej in nazaj za palico ali storžem. Malo pod vrhom 
je potreben še nekoliko zahtevnejši vzpon s klini in jeklenicami. In tu se je pot za naju s Podijem 
zaključila,saj Podi ni več mogel hoditi sam, jaz pa z njim v naročju nisem mogla varno plezati 
navzgor. Poleg tega je bilo Podija tudi strah, ko je moral sedeti in me počakati na skali, veliki 
ravno prav za njega, a iz nje ni mogel ne naprej, ne nazaj - zato sva obrnila in počakala, da se je 
Luka vrnil z vrha.  
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Mali raziskovalec 

 

Poziranje ob poti 

 

Vračali smo se v smeri vasi Žirovnica, pred katero je Podi doživel še eno presenečenje - pri 
gostilni ob poti smo si namreč ogledali mali 'živalski vrt', konkretneje mali 'medvedji vrt' z dvema 
lepima medvedoma. Eden je bil bolj živahen, drugi bolj miren. Podi ju je mirno in previdno 
opazoval, vse dokler ni vanj priletel košček starega kruha iz medvedje šape, kar ga je vznemirilo, 
da je začel lajati na medveda. Še danes ne vem ali se je to medvedu ponesrečilo ali je Podiju 
dejansko prijateljsko dal nekaj kruha. Obiska žal nismo nič slikali, pa drugič. 

 

 

Luka in Podi pod vrhom 

 

Ko sva malo počakala Luka 
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2010 Ko je Podiju na sprehodu prevroče... 
4. 

jun. 

 

…najprej začne iskati senco v visoki travi.  

 

 

Senca v travi 

 

Kadar pa v bližini ni mogoče najti ustrezne sence, si privošči kar hladno osvežitev v največji luži. 

 

Osvežitev v največji luži 
 

Kako paše 
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2010 Podi med plemenjaki na SKPP 
10. 

jun. 

 

Od danes naprej se Podi predstavlja tudi med plemenjaki na spletni strani Slovenskega kluba za 

pritlikave pasme. Mogoče bo pa tako lažje našel 'lubico' za parjenje.  

 

 

Podi na SKPP 

 

2010 Podi ponovno hiter! 
13. 

jun. 

 

Včeraj sva se udeležila agility tekme v Zagorju, kjer sva v skromni konkurenci osvojila 2. mesto 
(hitrejša od naju je bila Podijeva dobra prijateljica Burja :)).  

 

 

Burja prva, Podi drugi! 
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Čeprav agility tek nisva odtekla odlično, ampak s kar 10 kazenskimi točkami (za katere sem 
mislim da kriva jaz in ne Podi), sem bila s tekom zadovoljna, saj je Podi ponovno tekel hitro! 
Jumping sva odtekla kot znava, brez napak, in ponovno hitro! Zato sem kljub napakam v agilityu s 
Podijevim tekom zelo zadovoljna, saj je končno pokazal, da zna biti tudi hiter, in to kljub vročini. 

Najin jumping tek 

 

Sicer je Podi cel dan užival, se ponovno srečal s Phillipom in spoznal novo papillonko iz Hrvaške, 
ki pa nad njim žal ni bila ravno navdušena. Vesel je bil, ko se je lahko tudi nekajkrat ohladil v 
bližnjem potoku. Večkrat čez dan in tudi pred vsakim tekom pa sem ga ohladila z vodo iz cevi, kar 
mu najprej ni bilo všeč, nato pa je užival in se z veseljem vračal. 

 

 

Podi je prejel pokal in priboljške v pasji hišici 

 

2010 Še ena uspešna tekma 
20. 

jun. 

 

Včeraj sva se s Podijem udeležila agility tekme v Selcah, kjer sva bila ponovno uspešna. Agility 
parkur je bil zelo zapleten in ovinkast, a sva ga vseeno uspela odteči z le 5 kazenskimi točkami. 
Jumping tek je bil lažji in sva ga odtekla brez napak, a že v spremstvu prvih kapelj dežja. Podi je 
oba parkurja tekel tudi kar hitro in dobro razpoložen, kar naju je na koncu pripeljalo ponovno do 
2. mesta. Domov sva zaradi deževnega vremena tokrat odšla predčasno in nisva stala na 
stopničkah za zmagovalce, vseeno pa sva prejela lepo potrdilo osvojeno 2. mesto (Katja in Ivan - 
hvala za dostavo ;)). 

 

 

 

 

http://player.vimeo.com/video/12524316
http://podi.bubi.si/lang/sl/997/zakljucek-drzavnega-prvenstva-slovenije-v-agilityu-2009-completion-of-the-slovenian-national-championships-in-agility-2009.html
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2010 Predobro je dišalo 
28. 

jun. 

 

Na pomembni mednarodni agility tekmi v Domžalah so Podija na samem startu ponovno 
premamile pasje vonjave. Tako je bil najin agility tek videti nekako takole - hop čez palico (tu sva 
videti še zagnana :)).  

 

 

Agility start 

 

…v prepočasnem teku v tunel, iz tunela pa namesto naprej na most, Podi z vso hitrostjo nazaj čez 
start in seveda hitro vohati po tleh, kjer je kot kaže premočno dišalo, da bi bil Podi osredotočen 
na tek. Seveda jumping tek ponovno brez napak, a kaj ko z agility tekom ni bilo nič. Ko bi imel 
Podi le nekoliko manjši nagon. No, vseeno upam, da bo že bolje na naslednji tekmi. 

 

 

Uspešen jumping 
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2010 Podi na koledarju v juliju 
9. 

jul. 

 

Naš mali plavalec… 

 

 

Podi v mesecu juliju 

 

2010 Kužji kašelj 
12. 

jul. 

 

V preteklih tednih je Podi med manj aktivnimi psi, saj v zadnjem času med psi zelo razsaja kužji 
kašelj. In žal je za njim zbolel tudi Podi. 

Ker sem približno vedela, kako zgleda takšen kašelj, sem Podija takoj naslednji dan, ko je začel 
kašljati, odpeljala k veterinarju, kjer je dobil antibiotike. Na srečo Podi tablete vedno pridno poje 
s salamo in je popolnoma prenehal kašljati v slabem tednu. Pravzaprav pa je bila zanj večja 
nadloga to, da se zaradi prenosljivosti bolezni kar dva tedna ni smel srečati ali igrati z nobenim 
psom. 

Sedaj je Podi že popolnoma zdrav, a zaradi vročine najbolj aktiven pri čofotanju v bližnji reki. 

 

2010 V lepih sončnih dneh 
15. 

jul. 

 

Kljub visokim temperaturam, smo lepe sončne dni med vikendi izkoristili za potepanja po naravi. 
Najprej smo se podali v Italijo k izlivu reke Soče in si ogledali naravni rezervat s številnimi pticami 
in drugimi živalmi. Podi je sicer užival v dolgem sprehodu, a mu je po nekaj urah vročina (38°C) 
prišla do živega, saj je bila voda preveč umazana, da bi se v njej lahko malo osvežil. Zato smo naš 
sprehod do izliva prekinili in sklenili, da se vrnemo v manj vročem vremenu. 
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Podi je hodil tesno za mano, kjer je imel vsaj malo 
sence 

 

Senca je vedno privabila nasmeh celo na 
Podijev gobček 

 

Naslednji vikend smo odšli najprej v gore, na Slemenovo špico. Ponovno nam je bilo vroče, a za 
Podija je bil to le lažji sprehod v lepi naravi. Malo pod vrhom je neutruden z veseljem raziskoval 
travnike in se srečal tudi z nekaj pasjimi pohodniki.  

 

 

Vroče, vroče 
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Če malo raziskuješ, pozabiš na vročino 

 

 

Ob malem jezercu pod Slemenovo špico 

 

Dan smo nadaljevali z obiskom izvira reke Soče, kjer se je Podi z veseljem osvežil v hladni vodi. 
Izvir reke je naš mali alpinist osvojil kljub nekoliko težjemu dostopu za majhnega psa.  

 

 

Osvežitev v prijetno hladni reki 
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Po osvežitvi v reki smo odšli še na krajši sprehod po alpskem botaničnem vrtu, kjer so Podiju 
dovolili sprehod z nami kljub znaku - Psi niso dovoljeni. Na poti domov smo se še enkrat ustavili 
ob reki, kjer se je Podi še zadnjič osvežil. Nato je po aktivnem dnevu že v avtu prav hitro zaspal. 

 

2010 Osvežitev v Bohinjskem jezeru 
18. 

jul. 

 

Včeraj smo odšli na popoldansko plavanje v Bohinjsko jezero. Tam je bilo tudi zelo veliko psov, 
zato je Podi imel veliko dela z opazovanjem vseh pasjih dogajanj.  

Z veseljem je tudi zaplaval v jezeru, si malo odpočil na deski in ponovno iz nje skočil v vodo. Prvič 
pa je spoznal psa, ki se je enako prijetno vozil po vodi na svoji deski kot Podi.  

Po plavanju je sledilo še metanje žogice in druženje z whippetko, s katero sta nekajkrat oba 
skupaj dirjala za žogico. Po nekaj urah nas je žal domov pregnalo poslabšanje vremena, a upamo, 
da letos pridemo še kdaj. 

 

 

Opazovanje dogajanja v okolici 

 

Mokri Podi na deski 
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Pasje srečanje na vodi 

 

 

2010 Četrti rojstni dan 
24. 

jul. 

 

Naš Podi je danes praznoval svoj 4. rojstni dan! Vse najboljše Podi!  

 

 

Podi - 4. leta! 

 

Običajno je Podi vsako leto za rojstni dan dobil pasjo tortico in kakšno igračo. A ker je bila tortica 
vedno prevelika za našega malega kuža, sem se letos odločila za spremembo. Zjutraj sva se 
sprehodila do bližnje trgovine za male živali, kjer sem mu kupila novo igračko in namesto tortice 
veliko priboljškov! Z novo igračo - Kong Goodie - se je Podi takole zabaval kar nekaj časa.  

http://player.vimeo.com/video/13605531
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Podijevo popoldne je bilo aktivno obarvano. Odšli smo na obisk v Javornik, kjer si je Podi, kot 
vedno, hitro našel zaposlitev - odkrivanje življenja malih živali pod zemljo. Njegovo kopanje 
lukenj je bilo videti nekako takole… 

 

 

Globoko v kopanju 

 

Kong Goodie 

 

Podijeve luknje takole…  

 

 

Prva luknja 

http://player.vimeo.com/video/13605479
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Druga luknja 

 

Podi pa takole. 

 

 

Podi kopalec 

 

Doma je sledil še večerni sprehod, še malo skupne igre in tudi igre z novo igračo. Za konec dneva 
pa - spanje. 
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2010 Podi rovokopač 
14. 

avg. 

 

Podi pri vsakem obisku Lukovih starih staršev v Javorniku neutrudno raziskuje travnato 
dvorišče, saj se pod njim skriva vsaj kakšen voluhar in verjetno še kakšno podobno živo bitje. 
Tako ima Podi veliko veselja pri kopanju vsake nove luknje, precej rekreacije, saj koplje dokler 
mu ne zmanjka energije, ata pa je vesel, saj je vsakič znova v pričakovanju ali bo Podi odkopal 
voluharja ali ne. 

Ogled filma: Podi rovokopač 

 

2010 Dobro sodelovanje za novo 1. mesto! 
5. 

sept. 

 

Včeraj sva se ponovno udeležila agility 
tekme, ki je tokrat potekala v Ljubljani. 
Podi je bil dobro razpoložen in oba teka 
odtekel super. Agiliy tek sva odtekla brez 
napak, čeprav parkur ni bil med lažjimi 
(postavil ga je stalno nasmejan in cel dan 
pozitivno razpoložen sodnik iz 
Luxemburga), in si tako pridobila že drugi 
pogoj za prehod v višjo, A3, kategorijo. 

Najin agility tek 

Ker jumping tek vedno odtečeva brez 
večjih problemov, ga običajno ne 
snemamo. A za tokratni jumping mi je kar 
žal, da ni nastal video posnetek, saj so bile 
tri ovire pred koncem kar dramatične - 
Podi je tekel k napačni oviri in jaz sem ga 
poklicala nazaj. 

 

Podi z osvojeno medaljo (piškotkom) in igračo za 1. 
mesto 

Podi je lepo obrnil in že tekel proti meni in proti pravi oviri, a iz napačne smeri. Že sem videla, 
kako bo žal čez oviro skočil iz napačne smeri, ko sem iz sebe izpustila glasen krik: Aaaa! Podi je se 
ustavil ravno pred palico hopa in me gledal, kaj naj naredi. Publika je zaploskala, jaz pa sem 
Podiju pokazala, naj gre okoli ovire, kar je tudi storil in jo premagal iz prave smeri. Tako sva, po 
čudežu :), odtekla jumping pravilno, a sva si zaradi te napake prislužila 5 kazenskih točk. Kljub 
temu pa sva na koncu uspela osvojiti 1. mesto, katerega sem zaradi takšne sreče in dobrega 
sodelovanja s Podijem še posebej vesela. 

 

 

 

 

http://player.vimeo.com/video/14069700
http://player.vimeo.com/video/14740576
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2010 Dvojna zmaga - Podi prvak v Pokalu 

Slovenije! 
20. 

sept. 

 

Agility tekma v Škofji Loki je bila najina zadnja tekma v letošnji sezoni. Vreme nama je bilo 
naklonjeno, ravno prav težavni parkurji pa tudi. Tako sva se ponovno odlično odrezala, saj sva 
oba parkurja odtekla brez napak in tako osvojila še tretji pogoj za prestop v kategorijo A3. Podi 
pa je tudi prvič do sedaj imel najhitrejši čas v agility teku, česar sem se še posebej razveselila. 

Najin agility tek 

Tekmo sva tako zaključila s ponovno osvojitvijo prvega mesta!  

 

 

Dva odlična teka in 1. mesto 

 

 

1. mesto v Pokalu Slovenije 
 

Poleg tega sva tudi popolnoma nepričakovano (saj sploh nisem nič spremljala najine uvrstitve v 

http://player.vimeo.com/video/14896958
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skupnih rezultatih) postala prvaka v Pokalu Slovenije! Tako sva domov odšla z dvema zmagama, 
dvema pokaloma in kar 20 kg hrane za Podija! In kar je najpomembneje - domov sva odšla 
prijetno utrujena, z odličnim zaključkom letošnje sezone in pozitivnimi pričakovanji za prihodnje 
leto.  

 

2010 Podi na koledarju v oktobru 
12. 

okt. 

 

Podi še zadnjič na koledarju v letošnjem letu. Tokrat predstavlja mesec oktober z eno svojih 
najlepših jesenskih slik. 

 

 

Podi v jesenskih barvah 

 

2010 Končno utrinki iz letošnjega dopusta 
26. 

okt. 

 

V letošnjem avgustu je Podi užival na dopustu v že dobro poznani in prav domači Premanturi. 

Čeprav že pozna skoraj vsak kotiček kampa in Premanture, pa se mu vsako leto dogaja kaj 
novega. Tako je letos spoznal in se spoprijateljil z novo pasjo sosedo, še ne dva meseca staro 
psičko Loti. Žal smo stalno imeli toliko dela z opazovanjem dveh malih vragcev, da ni nastalo 
nobene skupne slike Podija in Loti (pa prihodnje leto). Podi je bil že tako vsako leto vedno pridno 
na straži pred prikolico, letos pa je zaradi Loti še bolj spremljal dogajanje pri sosedih in izkoristil 
vsak trenutek, ko je lahko odhitel k sosedi na igro. 
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Pozdrav iz Premanture! 

 

 

Le kaj se dogaja pri sosedovi Loti? 

 

Poleg igre s sosedo se je Podi na plaži zabaval tudi po svoje, ko je budno zasledoval male in zanj 
prehitre martinčke. Martinček je bil zdaj pred njim, v naslednjem trenutku pa je bil že pod skalo 
ali med skalami. A naš vztrajni Podi je martinčka pridno čakal zdaj na eni, zdaj na drugi strani 
skale, obenem ga je večkrat poskušal priklicati tudi z laježem.  
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Le kdaj se bo prikazal nov martinček? 

 

 

Straža martinčka pod skalo 

 

 

Ker pa martinčki običajno niso ravno sodelovali s Podijem, je po določenem času prišla prav tudi 
osvežitev v morju. In kako je to videti pri Podiju? 

Ogled filma: Podi teče po žogico v morje 

Seveda se je tudi letos Podi potapljal zažogico, pri čemer je nekajkrat presenetljivo dolgo ostal 
pod vodo, saj se mu je žogica zataknila za kamen. Poleg potapljanja je tudi veliko plaval in se 
seveda z veseljem prevažal na deski.  

 

Glava pod vodo Uf, predolgo sem bil pod vodo 

http://player.vimeo.com/video/16148743
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Priprave na skok v vodo Plavanje 

 

Proti koncu dneva pa je tudi Podiju celo malce pošla energija. Včasih je prijetno utrujen zaspal že 
na plaži, včasih pa šele pred prikolico… 

 

Počitek v senci klobuka Počitek pod borovci 

 

…kjer ga je enkrat iz spanca predramilo majhno stopicanje v temi - obiskal nas je ježek, na kar 
naju je Podi opozoril z laježem, nato pa ga je le previdno opazoval.  

 

 
Ježek na obisku 
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Sedaj je Podi v pričakovanju novega dopusta v Premanturi prihodnje leto, kjer bo ponovno srečal 
psičko Loti in ponovno užival v svojih novih prigodah.  

 

 

Ku ku, tukaj sem Nasmejani Podi 

 

 

Na obali 

 

 

2010 Zima je prišla 
10. 

dec. 

 

Podi se vsako leto zelo razveseli prvega snega in tako je bilo tudi letos. Kadar ne nori po celem 
snegu zunaj, pa sneženje takole opazuje s toplega domačega okna.  
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Na domačem oknu Še vedno pada! 

 

 

Podi in zima v ozadju 

 

2010 Pomočnik pri hiši, 1. del 
15. 

dec. 

 

Ker sva s Podijem za letos zaključila z agilityem, sem mu morala poiskati novo aktivnost. Odločila 
sem se za trikce, a tokrat malce drugačne. Naučila sem ga nekaj trikcev, s katerimi mi lahko 
pomaga pri hiši â€“ tokrat si v filmih lahko ogledate, kako Podi odpira in zapira vrata (tudi za 
seboj, tako da mene zapre v drugo sobo)ter vrata različnih omar (v kuhinji, spalnici, predsobi). 

Ogled filma: Odpiranje in zapiranje vrat 

Ogled filma: Odpiranje in zapiranje vrat omar 

 

http://player.vimeo.com/video/17673978
http://player.vimeo.com/video/17673871
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2010 Podijevo voščilo za praznike 
20. 

dec. 

 

 

Voščilo 2011! 

 

2010 Pomočnik pri hiši, 2. del 
23. 

dec. 

 

Podija sem naučila tudi, kako mi odpira nižje ležeče predale, da se mi ni potrebno sklanjati. Ker 
pa ročajev predalov ne more dobro prijeti niti s tačko niti z gobčkom, imamo sedaj po hiši več 

dpira predale. Poleg 
odpiranja sem ga naučilatudi zapiranja vseh možnih predalov doma, kar je bila zanj nekoliko lažja 
naloga, saj jih lahko zapre s tačkami in brez drugih pripomočkov. 

Ogled filma: Odpiranje in zapiranje predalov 

 

 

 

 

 

http://player.vimeo.com/video/17673902
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2010 Med prazniki 
29. 

dec. 

 

Ponovno smo postavili novoletno jelko 
in pripravili darila za vse sorodnike in 
prijatelje. Jaz pa medtem potrpežljivo 
čakam, da bom lahko odprl svoje darilo, 
ki me bo pod jelko čakalo vse do novega 
leta.  

 

 

Poziranje med prazniki 

 


