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2013 Vnetje ušes 
20. 

jan. 

 

Podi ježe nekaj časa zelo občutljiv, kadar ga želi kdo pobožati. Ker se je začel odzivati celo z 
ugrizi, sva bila že skoraj na poti do veterinarja in zdravniškega pregleda. Potem pa sem pri 
česanju ugotovila, da ima Podi zelo vneto levo uho in vse mi je bilo jasno. Vesela sem bila, da sem 
odkrila razlog njegovega občutljivega vedenja in ga seveda takoj odpeljala k veterinarju. Zdravilo 
je delovalo hitro in uho je bilo že po nekaj dneh zdravo, Podi pa boljšega razpoloženja. Sedaj bolj 
redno skrbiva za čistočo ušes kot sva do sedaj. 

 

2013 Otvorila sezono rolanja 
22. 

apr. 

 

Danes je bilo prvič letos dovolj lepo in toplo vreme, da sva lahko odšla na tek z rolerji. Podi je bil 
navdušen že doma, ko je videl rolerje na mojih nogah. Ko sva prišla ven, pa je začel teči kot 
najsrečnejši pes na svetu. Občasno sva se ustavila za pasje branje in krajši počitek, potem pa 
veselo naprej. Po 45 minutah sva bila oba prijetno utrujena in sva lahko začela nov dan. 

 

2013 Sprehod po Krvavcu 
17. 

jun. 

 

Po dolgem času smo odšli spet v hribe. Lep 
sončni dan smo preživeli na Krvavcu. Travniki, 
polno rož in veliko poti. Podi je užival v 
raziskovanju, a je bil proti koncu dneva že kar 
prijetno utrujen. Na poti nazaj pa je doživel 
neprijetno prigodo. Ko smo hodili po 
makadamski poti, sem na tleh opazila ogromno 
velikih mravelj. Ker je Podi začel hoditi tesno 
ob meni sem opazila, da je z njim nekaj narobe. 
Ugotovila sem, da so ga mravlje dobesedno 
napadle. Lezle so mu po telesu, da ga je vse 
srbelo in se jih nikakor ni mogel otresti. Ko si 
jih je hotel odstraniti in se je usedel ali ulegel 
na tla, so mravlje to hitro izkoristile. Nato sem 
mu začela metati žogico, da je tekel naprej in 
naprej in prišel na del poti, kjer mravelj ni bilo 
več ter si jih tam uspel večinoma odstraniti. 
Konec dober, vse dobro. 

Podi na Krvavcu 
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2013 Ohlajanje pri suhem slapu Grmečica 
21. 

jul. 

 

Vroč poletni dan smo preživeli v malo manj vročih krajih. Odšli smo na sprehod do slapu 
Grmečica, ki je bil na našo žalost suh. Kljub temu pa je bilo pod skalo, iz katere sicer pada slap, 
ravno prav vode, da je Podi užival. Skakal je v vodo za kamni in palicami ter jih prinašal nazaj ven. 
Ker pa je bila voda precej mrzla, je kmalu začel iskati sonce. Lokacija je bila odlična tudi za 
metanje žogice in hkrati sušenje čisto mokrega Podija. 

Kasneje smo se podali še na bližnji hrib, kjer se je Podi hitro posušil in mu je bilo kmalu že 
pošteno vroče. 

 

Mokri Podi pri suhem slapu Vroče na Ajdovskem gradcu 

 

2013 7. rojstni dan 
24. 

jul. 

 
Podi je praznoval 7. rojstni dan! 

Podi je star 7 let Metanje žogice je še vedno in ;) 
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Preteklo leto je bilo verjetno Podijevo najbolj mirno oz. najmanj aktivno leto. Agility sva trenirala 
bolj malo, zato tudi na tekme nisva hodila. Veliko pasjih prijateljev pa je srečeval vsakodnevno na 
sprehodu in tudi metanje žogice ostaja zelo pomembna aktivnost dnevnega reda. V zadnjem času 
pa se Podi srečuje s težavami z zaprtjem, ki jih bova upam v kratkem le odpravila. 

Zato v prihodnjem letu Podiju želim veliko zdravja in ponovno povratek na agility parkurje! 

 

2013 Dobra stara Premantura 
15. 

avg. 

 

Na dopust ponovno v Premanturo.  

 

 

Podi v Premanturi 

 

Ampak po vseh letih obiskovanja je Podi tam še vedno zelo zadovoljen, saj ima ponudbo 'all 
inclusive': 

1. ležanje na plaži,  

 

 

Lenarjenje na plaži 
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2. sprehode,   

 

 

Na sprehodu 

 

3. vedno nove podvodne dogodivščine oz. lovljenje žogice v treh fazah: 
a) skok v vodo 

 

Skok v vodo 

b) iskanje žogice pod vodo 

 

Iskanje žogice pod vodo 
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c) in zmagovalni pogled iz vode - seveda z žogico.  

 

Zmaga! - našel žogico 

 

2013 Srečanje z električno žico 
16. 

avg. 

 

Tokrat smo odšli na izlet na Sv. Jakoba 
nad Ljubljano. Hodili smo po cesti, gozdni 
poti in travnikih. Podi je seveda kot vedno 
raziskal vsak kotiček ob poti. Tokrat pa je 
bil njegov radovedni nos nepreviden in 
zelo kaznovan. Po nesreči je namreč 
hrabro skočil skozi ograjo - električno 
žico. Še sam ni vedel, kaj ga je doletelo. Bil 
je čisto šokiran in je na ves glas piskal ter 
hotel celo po isti poti nazaj. Uspelo mi ga 
je umiriti in lepo prenesti nazaj na drugo 
stran. Podi pa je bil takoj za tem skregan z 
električno žico.   

Pri električni žici 

 

2013 Dopust v Moravskih toplicah 
12. 

sept. 

 

Podi je bil na dopustu v Moravskih toplicah. Čeprav se z nami ni mogel kopati v notranjih 
bazenih, nam je bil hvaležen za počitek v času našega plavanja. Namreč kadar nismo bili v 
bazenih, smo kolesarili. Prvi kolesarski dan je Podi preživel zelo aktivno, saj je celo pot z nami 
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pretekel ob kolesu. Naslednji dan pa smo se s kolesom odpravili do Murske Sobote, kjer smo v 
trgovini Mr. Pet kupili košaro, v kateri se je Podi od sedaj naprej peljal kot gospod. A naš zadnji 
kolesarski dan Podi ni bil zadovoljen z vožnjo v košari, ampak je želel najprej malo teči, nato pa se 
voziti kot gospod.  

Čeprav je bila vožnja v košari Podiju všeč, pa se mu je zadnji dan pripetil tudi neljubi dogodek. V 
njegovo košaro je priletela čebela. Žal pa je bila Podijeva reakcija zelo hitra in nepremišljena. 
Iznenada je skočil ven iz košare, a ker je bil v njej privezan na vrvico je to pomenilo, da se je 
dobesedno obesil! Čisto panična sem ustavila in hitela preverjati, če je sploh še živ in če se je kaj 
poškodoval. Na srečo je imel srečo v nesreči in jo je kljub na prvi pogled tragični nesreči odnesel 
brez poškodb. Ta naš mali heroj  

 

Tek ob kolesu Gospod v košari 

 

2013 Povečana prostata in kastracija 
30. 

sept. 

 

Podi že nekaj časa ni tako razpoložen kot je bil običajno. Sicer se že dlje časa sooča s težavami pri 
kakanju, v zadnjih dneh pa sem opažala tudi, da zelo nerad skoči na posteljo ali kavč in včasih pri 
tem tudi zacvili. Še huje kot to pa sem opazila, da ima precejšnje težave z ravnotežjem oz. 
zadnjima nogama, ki ga pri lulanju zelo slabo držita. Zato sva odšla k veterinarju in se dogovorila 
za temeljit pregled. Ugotovil je, da ima Podi težave s povečano prostato in predlagal kastracijo. 

Tako je moral Podi ponovno na operacijo, tokrat celo ravno na 7. obletnico prihoda v Slovenijo in 
svoj novi dom. Od veterinarja domov se je vrnil s protibolečinskimi tabletami, ki naj bi ga že v 
nekaj dneh postavile nazaj v svojo kondicijo. Kljub zdravilom pa je Podi tri dni in noči zelo trpel. 
Jokal in cvilil je na glas. Večino dni in noči je presedel, saj ko se je ulegel ga je vse preveč bolelo in 
se je že v naslednji minuti ponovno nazaj usedel. 

Apetit je na srečo imel, velika težava pa so bili sprehodi in stranišče - Podi namreč ni želel niti na 
sprehod niti na potrebo. Tretjo noč sem bila že precej obupana in se odločila, da prihodnji dan 
pokličem veterinarja in povem kako je. A na srečo se je naslednji dan Podiju stanje izboljšalo in je 
začel hoditi kot prerojen. Z veseljem je šel na sprehod in bil ponovno srečen pes brez bolečin. 
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Po kastraciji Bolnik 

 

 2013 Ponovno na operacijo, tokrat k specialistu 
29. 

okt. 

 

Po kastraciji se je Podijevo počutje izboljšalo in težav 
z nemočjo v zadnjih nogah ni bilo več. Vseeno pa se 
mu v skoraj mesecu dni niso vidno izboljšale težave 
pri kakanju. Poleg tega sem občasno opazila bulo bo 
njegovem repu. Bula je včasih bila, drugič je ni bilo. A 
ker sem jo opazila večkrat, sem se odločila za 
ponoven obisk veterinarja. Poleg tega je Podi 
ponovno imel težave z vnetjem ušes, zato sva tokrat 
odšla k najbližjemu veterinarju na svetovanje. Ta ga 
je zelo temeljito pregledal, nato pa mu predpisal 
zdravilo za ušesa in mi razložil precej črni scenarij 
Podijevega zdravstvenega stanja. Bila sem čisto 
pretresena, zato sva naslednji dan za mnenje odšla 
vprašati tudi svojega veterinarja. Tudi ta je žal 
potrdil diagnozo - Podi ima perinealno hernio in bo 
moral ponovno na operacijo. Ker je operacija bolj 
kompleksna, sva bila napotena v  Bolnico za živali v 
Postojno. Najin veterinar dr. Tacer se je zelo zavzel 
in nama uredil pregled pri specialistu še isti dan. 
Tudi dr. Butinar je potrdil diagnozo, a je bil na srečo 
glede operacije precej bolj optimističen kot oba 
splošna veterinarja. Glede na to, da naj bi opravil že 
preko 800 takšnih operacij, sem bolj optimistična 
odšla domov. Podi pa je dobil datum operacije čez 10 
dni, do takrat pa bo moral jesti čim bolj tekočo 
hrano, ki mu bo olajšala izločanje. 

 

Podi pred bolnico 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Perineal_hernia
http://www.ahp.si/
http://www.ahp.si/
http://www.vpt.si/
http://www.ahp.si/veterinarji/
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 2013 Izlet v toplejše kraje 
4. 

nov. 

 

Na hladen novembrski dan smo se odpeljali v toplejše 
kraje, odšli smo se potepat po Primorski. 

Prvi postanek je bil vrh Črnega Kala, kjer so Podija bolj 
kot ruševine gradi zanimali storži in zanimiva okolica 
za raziskovanje.  

V Hrastovljah je Podi užival v raziskovanju in svobodno 
sprehajanje po travniku.  

In seveda ni jesenskega izleta na Primorsko brez lepih 
slik ob ruju.  

V Krkavčah pa je bil že prijetno utrujen in komaj čakal 
odhod domov.  

 

 

Na ruševinah 

 

 

 

 

 

Na sprehodu 

Poziranje ob ruju Utrujen - gremo domov 
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2013 Operacija zaradi perinealne hernije 
12. 

nov. 

 

Podi je 7. novembra zjutraj ostal v bolnišnici in bil sredi dne operiran. Operacija je bila uspešna, 
okrevanje pa dobro. Je brez večjih ran; ima nekaj šivov, ki niso prikriti z nobenimi mrežicami ali 
povoji kot pri vseh operacijah do sedaj. Tudi večjih bolečin ne kaže. Lahko rečem, da je svoje prve 
dni po operaciji preživel bistveno bolje kot po kastraciji. Sicer je veliko spal, kar lahko pripišemo 
protibolečinskim zdravilom, a drugače je videti boljšega počutja. Drugi dan po operaciji je tudi že 
normalno kakal, kar ni mogel že približno pol leta. Po nekaj dneh je bil Podi že bolj razigran in 
vesel kot že dolgo časa ne. Čez dva tedna greva k svojemu veterinarju odstraniti še šive, potem pa 
upam, da bo Podijevo življenje končno bolj zdravo. 

 

2013 Srečno 2014! 
27. 

dec. 

 

 

Srečno 2014 


