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2015 Podi doma 
31. 

jan. 

 

Ko smo vsi okoli polno zaposleni, se Podi lepo umakne na kavč, zvije v klopčič in v miru počaka 
na zatišje. 

 

 
Na domačem kavču 

 

2015 Po Benedkovi dolini 
15. 

mar. 

 

Lepo sončno nedeljo smo izkoristili za potepanje v naravi. Sprehodili smo se od Javornika pa vse 
do Benedkove doline, kjer je Podi seveda ponovno lahko zelo užival ob metanju storžev in 
tekanjem naprej in nazaj za njimi. Kadar smo v gozdu so storži celo boljša zabarva od žogice. 

 



 
Podi s storžem 

 

 
Podi v lepih barvah narave 

 

 



2015 Pohod na Stari grad pod Lubnikom  
5. 

apr. 

 

Po nedeljskem kosilu smo 
mahnili na krajši pohod. 
Podi se nam vedno rad 
pridruži, še posebej če gre 
za sprehod v gozdu in po 
novih poteh, kjer ima veliko 
dela z raziskovanjem. 
Vseeno pa ga je pot do 
Starega gradu kar utrudila, 
tako da si je pri ruševinah z 
veseljem malce odpočil 
pred povratkom. 

 

 
Podijeva družinska slika 

 

2015 Podi po Ostrovrharjevi poti 
6. 

apr. 

 

Še en sprehajalni dan je za 
Podijem, tokrat se je z nami 
potepal po Ostrovrharjevi 
poti. V naravi smo preživeli 
kar večji del dneva. Prijeten 
pomladni dan se je vmes 
spremenil tudi v zelo 
vetrovnega, da je celo 
Podija zeblo. Na poti je 
srečal tudi nekaj pasjih 
znancev in skupaj z nami 
raziskal precej naravnih 
lukenj in razpok. 

 

 
Ena pozerska 



 
Le kaj se skriva tam notri? 

 

 
Lep pozdrav za prijazno mimoidočo psičko 

 
Lepotec tudi v listju 

 

 

 

 



2015 Napad buldoga 
5. 

maj 

 

Včeraj se je Podi z nami sprehajal v naravi Utika pri Ljubljani. Ko smo hodili skozi naselje in bili 
že skoraj pri zadnji hiši pred gozdom, smo zaslišali pasji lajež. Za nami se je pojavila najprej 
čivava, za njo pa je pritekel velik buldog. Oba psa sta bila brez lastnika v bližini, kot je kazalo sta  
ušla/pritekla iz bližnjega dvorišča. Čivava je le lajala, buldog pa je tekel direktno proti Podiju, 
zato sem ga hitro dvignila v naročje. A to ga žal ni branilo pred napadom buldoga, ki je Podija 
prijel za zadnji del telesa in mi ga hotel iztrgati kar iz naročja. V tistem trenutku je iz daljave 
pritekla lastnica in nam govorila, da 'ne bo nič naredil', njen buldog pa se ni pustil motiti. Nato je 
le prišla in psa brez dodatnih komentarjev odpeljala, jaz pa sem v šoku pregledovala Podija. Kljub 
temu, da sem videla, da je buldog Podija nekje držal nisem našla na Podiju večjih ran. Podi je bil 
videti v šoku, a drugih težav ni kazal, niti krvavel ni nikjer, zato smo odšli naprej na naš 
načrtovani sprehod. 

Danes pa je bil Podi videti bogi, na sprehodu ni hodil normalno in tudi do nas se je vedele bolj 
napadalno kar je običajno znak, da ga nekaj boli. Ker ima najin veterinar v Tenetišah šele 
popoldanski delavnik, sem Podija odpeljala v Kliniko Loka. Tam sem jim povedala, kaj se je 
zgodilo in Podija so takoj vzeli pod drobnogled. Našli so velik ugriz na zadnjem delu telesa, iz 
katerega smo skoraj lahko prešteli vse zobe buldoga. Veterinarka je povedala, da se je rana Podiju 
začela gnojiti, kar ga zagotovo boli in tudi zato ni normalno hodil. Podija sem za nekaj ur pustila 
na kliniki, kjer so ga uspavali in mu zašili zelo veliko rano. Dobil je zelo veliko šivov in poleg tega 
je za kar nekaj časa izgubil tudi svojo lepoto. Na srečo pa je imel ponovno srečo v nesreči, saj bi se 
dogodek lahko izšel za Podija še zelo tragično. 

 

 
Naš nesrečnik ponovno po operaciji 



 
Veliko šivov po ugrizu buldoga 

 

2015 Prvič z gondolo 
7. 

jun. 

 

Podi je v zadnjem 
mesecu dodobra okreval 
po operaciji in napadu, 
tako da se spet veselo 
lahko potepa z nami. 
Danes se je prvič peljal z 
gondolo in se šel z nami 
potepati na Veliko 
planino. Dolg sprehod 
po travniških poteh z 
veliko cvetja in tudi 
veliko sonca. Proti 
koncu izleta se je 
nekoliko pooblačilo, 
vseeno pa je Podi z 
veseljem v senci čakal 
na njegovo 
drugo/povratno vožnjo 
z gondolo nazaj v dolino. 

 

 
Naš lepotec na Veliki planini 

 

 



 
Nasmejani Podi med rožicami 

 
Čakam na vožnjo z gondolo 

 

 



2015 Pokljuška pot 
13. 

jun. 

 

Teden je naokoli in spet 
smo se potepali, tokrat smo 
raziskovali Pokljuško pot. 
Ta je bila na več predelih 
precej neurejena in slabše 
prehodna, tako da je imel 
Podi kar nekaj težav. 
Vseeno pa je vztrajno 
premagoval podrta 
drevesa, zlomljene veje po 
tleh, visoko podrast in 
podobne prepreke narave.  

 
Utrujeni pogled skozi travniško cvetje 

 

 
Dva mala pohodnika 

 



 
Podi premaga vse ovire na poti 

 
Poziranje na naravnem stolu 

 

 

 



2015 Lubnik 
25. 

jun. 

 

Danes je Podi uspešno osvojil vrh Lubnik, 
do katerega vodi kar veliko strmih 
vzponov. Sicer pot vodi po gozdu, tako da 
smo se lahko skrili pred toplimi sončnimi 
žarki. Najprej je utrujenost začela 
premagovati mene, Podi pa me je moral 
večkrat čakati. Kasneje pa je strmina že 
dovolj utrudila tudi Podija, da mi je bil že 
hvaležen za vsako pavzo in počitek. Na 
vrhu sem imela idejo, da slikam Podija z 
lepim razgledom v ozadju, a je bilo v okolici 
žal veliko bolj zanimivega dogajanja od 
fotoaparata.  

Počitek 
 

 
'Gremo, gremo, meni se že zeha' 



 
Na vrhu Lubnika 

2015 Pot treh zvonov 
28. 

jun. 

 

Danes je imel Podi 
kolesarski dan  Z 
menoj se je vozil po 
poti treh zvonov. 
Verjetno mu glede na 
kamnito in gozdno pot 
večkrat ni bilo ravno 
najbolj udobno v 
košari, vseeno pa je 
Podi vedno vesel, da 
gre le lahko z nami. Na 
vseh vmesnih postajah 
– treh zvonovih – pa si 
je tudi Podi lahko 
pretegnil tačke, popil 
veliko vode in na hitro 
raziskal nove kraje. 

 
 

Podijev kolesarski dan 
 

 



2015 Spet z gondolo 
5. 

jul. 

 

Druga lokacija, ki jo je Podi obiskal z vožnjo z gondolo, je Krvavec. Podi z vožnjo ni imel večjih 
težav, vseeno pa mu v manjši gondoli ni bilo tako prijetno. Se je pa splačalo potrpeti, saj se je v 
zameno za vožnjo lahko z nami potem cel dan potepal po travnatih poteh Krvavca. 

 

 
Z gondolo na Krvavec 

 
Zaslužen počitek ob koncu pohoda 



2015 Težave z ušesi in kožo 
10. 

jul. 

 

Podi ima ponovno težave z ušesi, tokrat so se mu pojavile glivice v desnem ušesu. Veterinar mu je 
predpisal antibiotik, zelo verjetno pa so te težave povezane tudi z njegovimi ostalimi težavami s 
kožo. Na Kliniki Loki so mu vzeli tudi kri in urin, izvidi krvi so bili brez posebnosti, v urinu pa so 
mu odkrili bakterije. Tako je Podi domov odšel z dvema vrstama zdravil in upanjem, da bo spet 
kmalu bolj zdrav. 

 

2015 Ohladitev ob strugi Grabnarice 
17. 

jul. 

 

Ponovili smo lanskoletni pohod in se v vročem julijskem dnevu umaknili v sence gozda struge ob 
Grabnarici. Podi je užival v sprehajanju po naravi in še posebej v osvežitvi hladnega potoka. 

 

 
Dobrodošla osvežitev v potoku 

 

 
Le kaj se tam gori premika? 

 
Zaslužen počitek ob koncu pohoda 



2015 Težave s spuščanjem urina 
23. 

jul. 

 

Pri Podiju že več dni opažam, da se sem in tja v večji ali manjši meri polula. Ima lužico na svoji 
posteljici in tudi drugje po stanovanju opažamo manjše kapljice. Najin veterinar ni našel rešitve 
za Podija, zato sem ga odpeljala še v Kliniko Loka na drug pregled in drugo mnenje. Tam so mu 
naredili celoten pregled krvi (preverjali so odstopanja meritev v zvezi z jetri in ledvicami) in 
ultrazvok trebuha. Izvidi niso pokazali večjih posebnosti – izvidi mehurja so bili ustrezni, manjša 
odstopanja so opazili le pri ledvicah. Zato mu je veterinar dr. Igor Firm predpisal Propalin 
kapljice, ki pomagajo pri povečanju moči ledvičnih zapor. Podiju je predpisal za začetek zelo 
nizko dozo zdravila v upanju, da bo že ta zadostovala. Zdaj pa držimo pesti! 

 

2015 Podi je star 9 let 
24. 

jul. 

 

Naš Podi danes praznuje že 9. rojstni dan! 

 

 
Naš slavljenec pri 9. letih 

 



Zadnje čase ima Podi vse več zdravstvenih težav. Kljub temu pa gre za precej nihanj v zdravju in 
je Podi na srečo še vedno več časa brez težav kot s težavami. Tako da so njegovi povprečni dnevi 
še vedno prijetni in mirni. Še vedno uživa tudi v agilityu, sicer bolj v veteranskem obsegu, a se 
vedno znova rad vrača na parkur. Naj naš Podi uspešno premaguje vse ovire na svoji življenjski 
poti še naprej! 

 

2015 Propalin pomaga 
30. 

jul. 

 

Prejšnji teden je Podi obiskal veterinarja zaradi težav s spuščanjem urina. Domov je prišel s 
kapljicami, ki pa so mu že v zelo majhni dozi pomagale! Že po enem tednu Podi nima več težav s 
spuščanjem urina. Danes sem govorila po telefonu tudi z veterinarjem dr. Firmom, ki mu je 
zdravilo predpisal in je bil zelo presenečen ter hkrati navdušen, da so kapljice Podiju tako hitro 
pomagale in to brez povečanja doze. Tako bo Podi kapljice jemal vsak dan dokler jih ne zmanjka 
in njegovih težav naj bi bilo konec. 

 

2015 V okolici Ljubljanskega barja 
1. 

avg. 

 

Podi se je potepal v okolici Ljubljanskega barja. Z nama se je sprehodil na nizek hrib Sveta Ana, s 
katerega je bil lep razgled. Nato smo kljub vročini odšli še na sprehod do cerkvice na bližnjem 
travniku, ki pa Podiju ni ravno ustrezala. Hodili smo dlje kot smo planirali, sonce je pripekalo, pot 
ni bila lepa, voda je ostala v avtu. Vseeno pa je ostalo še nekaj energije za poziranje ob spomeniku 
pred odhodom domov. 

 

 
Nasmeh z vetrom 'v laseh' 



2015 Dopust 
15. 

avg. 

 

Tokrat je Podi v Premanturi dopustoval kar 10 dni. Veliko je plaval, se potopil celo za storžem ne 
le za žogico, raziskoval plažo, po daljši osvežitvi v morju pa se je celo odločil za spanec kar na 
soncu. Z nami je kljub vročini raziskoval nove predele Kamenjaka, včasih pa mu je vročina prišla 
tudi do živega in ni več hotel naprej. Ugotovil je, da ima precej manj težav z iglicami in zemljo na 
tačkah, če se nosi v naročju  

 

 
Čakam na plaži 

 
Hladna osvežitev v morju 

 
Podi iz morja prinaša storž 

 



 
Gretje na soncu 

 
Leno in počasno raziskovanje plaže 

 

 
Čisto prevroče za hojo 

 

2015 Spet en neodgovoren lastnik 
2. 

sep. 

 

Danes smo se zjutraj sprehodili še pred odhodom v vrtec. V bližini doma smo srečali neznanega 
psa s starejšim lastnikom. Umaknili smo se mu lepo na levo polovico ozke poti, a ko smo bili 
vzporedno eden zraven drugega je seveda pes začel skakati za Podijem. Podi se mu je umikal in 
hodil okoli mene. Tako sem se znašla zavezana s fleksijem, na katerem je bil pes in hkrati v 
ponovnem strahu za Podija. Na srečo sem ga uspela dvigniti v naročje in se nekako izmotati ven 



iz vrvi. Ko sem ponorela nad lastnikom in mu povedala nekaj krepkih o vzgoji svojega psa, se je le 
obrnil in rekel: »Ja kaj, a sem jaz kriv, da je tak« in mirne vesti odšel naprej. 

 

2015 Končno kostanj 
26. 

sep. 

 

Že nekaj časa na sprehodu opazujemo in čakamo, kdaj bo končno začel z drevesa padati divji 
kostanj. Podi je namreč že dolgo brez svoje žogice in ima že kronično pomanjkanje teka 'za 
nečem'. Včeraj pa smo le dočakali večje količine kostanja, ki ga sedaj pridno pobiramo po tleh in 
pripravljamo zalogo. Podi pa že z veseljem sto na uro dirja za vsakim kostanjem. Danes se je celo 
splazil skozi zelo ozko odprtino pod ograjo pri osnovni šoli, ker se je kostanj nesrečno odbil tja. 
Nekaj časa se ni sekiral, ker je bil za ograjo, potem pa je le ugotovil, da bo vseeno moral priti nazaj 
ven. Po nekajkratnih poizkusih smo le našli mesto, ki je bilo dovolj široko, da se je Podi splazil 
nazaj na drugo stran. In potem spet vesel dir za ponovno vrženim kostanjem, katerega največji 
plus je, da se odbija in odbija in odbija zelo daleč po poti. 

 

2015 Težave z vneto kožo 
30. 

okt. 

 

Podi ima ponovno težave s kožo. Tokrat mu ne pomaga nič. Plivasept mu kožo preveč izsuši in ga 
potem srbi ter si jo liže, ker je koža tako suha. Mazanje suhe kože z Bepanthenom stvar samo še 
poslabša. Šampon za suho kožo prav tako. Nisem več pametna, kaj naj naredim. Koža pa je živo, 
živo rdeča in Podija boli že do te mere, da že na sprehodu zelo počasi hodi. Kot kaže bova vseeno 
morala ponovno k veterinarju, čeprav sem tako zelo upala, da bova uspela urediti stanje doma in 
brez ponovnega veterinarskega stresa za Podija. 

 

2015 Sprehajanje v Velenju 
1. 

nov. 

 

Kljub težavam s kožo se je Podi danes z nami odpravil na nov izlet, tokrat smo se odšli sprehajati 
v bližino Velenjskih jezer. Poti so bile lepo urejene, delali smo tudi več krajših postankov, tako da 
Podi ni imel večjih težav s hojo. Zelo je užival v raziskovanju novih krajev, srečevanju novih 
pesjanarjev in tudi oprezanjem za labodi, ki so se prosto sprehajali. Ko smo že skoraj prišli do 
tretjega jezera, smo naredili daljši postanek in Podi je z veseljem poziral v jesenskih barvah. 



 
Podi v jesenskih barvah - prvič 

 
Podi v jesenskih barvah - drugič 



2015 Sprehod ob Savi 
7. 

nov. 

 

Siv novembrski dan smo 
izkoristili za sprehod ob Savi.  
Na tak dan nismo srečali veliko 
pesjanarjev, le dva velika 
prijazna kosmatinca z lastnico 
kmalu na začetku naše hoje. 
Vseeno pa se je Podi dovolj 
nahodil, da si je pred odhodom 
domov umazal svoje tačke. 
 

 
Pavza za sliko 

 

 
Podi in Samo na siv jesenski dan 

 

 



2015 Potepanje po Italiji 
8. 

nov. 

 

Podi se je potepal po Italiji. Tokrat se je z 
nami sprehajal po primorskih ulicah 
manjšega mesta Milje.  
Nato se je prvič sprehajal tudi po Trstu. Z 
nami je prehodil večji del starega mesta in 
obiskal tudi nekaj okoliških znamenitosti. Že 
prijetno utrujen si je lahko nekoliko odpočil 
na dolgem pomolu, kjer kljub veliko 
sprehajalcem ni bilo veliko pesjanarjev. Po 
pavzi se je z nami povzpel še na vrh Trsta h 
gradu, od koder smo opazovali sončni zahod. 
Po celodnevnem potepanju je bil tudi Podi 
ob koncu dneva že precej utrujen, zato se je 
že veselil poti domov ter daljšega počitka v 
avtu. 

 
Družinska na trgu v Trstu 

 

 
Pri starem rimskem gledališču 



 
Kaj pa tam šumi? 

 

2015 Petek trinajsti 
13. 

nov. 

 

Letos že dolgo časa na sprehodu mečemo divji kostanj, saj Podiju ni in ni všeč nobena nova 
žogica. In ravno, ko sva se na popoldanskem sprehodu s Samom pogovarjala, da je današnji dan 
res dober kljub petku trinajstem, se je zgodilo. 
Podiju sem vrgla kostanj. Tekel je za njim in ga zagrabil ter že tekel v mojo smer. Potem je tekel 
vedno bolj počasi, se ustavil in si s taco praskal in praskal po gobcu. Pritekla sva do njega, da bi 
videla, kje je težava. Zdelo se mi je, da si poskuša iz gobca dobiti kostanj, zato sva stala pri njem in 
čakala, da mu uspe. A mu ni. Podi se je trudil in trudil, a zaman. Iz stoječega položaja, se je ulegel 
na tla. Zdelo se mi je, da tačka praksa po gobcu vse počasneje. Šele takrat mi je v glavi 'posvetila 
žarnica', da Podiju samemu ne bo uspelo in da verjetno že težko diha. Zato sem mu z obema 
rokama na stežaj odprla gobec in ugotovila, da se mu je kostanj zataknil na enega čisto zadnjih 
zob in ni hotel ne naprej, ne nazaj. Mu pa je v celoti zapiral prehod zraka. Takrat sploh nisem več 
razmišljala drugega, kot da s prsti poskušam dobiti kostanj in upala, da mi bo uspelo. Še bolj sem 
odprla gobec, Podi pa je mirno sodeloval. Verjetno si je tudi on mislil, da nima druge možnosti. In 
na srečo mi je uspelo dobiti kostanj tako, da mu ni šel naprej po grlu in da sem ga iztaknila iz 
zoba. Na srečo je bilo še dovolj prostora za moja dva prsta, sicer bi se mi verjetno Podi zadušil. 
Ponovno je imel Podi srečo v nesreči, kot že tako velikokrat. Zelo sem bila presenečena, da me ni 
poskušal nič ugrizniti in da ni na noben način negativno reagiral. Mislila sem si, da je verjetno 
tudi sam čutil, da je bila moja pomoč takrat njegova edina rešitev. Ko je imel spet prazen gobec, je 
bil zelo vesel. Med božanjem me je lizal po obrazu kot bi se mi neizmerno zahvaljeval. Samo je 
jokal zraven naju, jaz pa sem na srečo uspela ohraniti mirno glavo. In res se je obrestovalo, saj 
sem potem, ko sem uspela rešiti Podija in je on že veselo tekel v 'krogih sreče', lahko pomirila še 



Sama in mu povedala, da je s Podijem vse ok. Doma sva s Samom takoj vse kostanje zmetala v koš 
in od tega dne naprej se je metanje kostanja za vedno nehalo. Iskanje za ustrezno žogico pa se 
nadaljuje… 

 

2015 Sprehajanje po Kamniku 
29. 

nov. 

 

Mrzel zimski dan je Podi preživel 
ob raziskovanju mesta Kamnik. Z 
nami je prehodil cel stari del mesta, 
ker pa hoje še nismo imeli dovolj 
smo se povzpeli še na Stari grad. 
Pot je bila malce spolzka in malce 
blatna, tako da Podi ni ravno užival 
in je večkrat precej previdno 
izbiral, kam bo postavil svoje tačke. 
Na vrhu za grajskimi ruševinami pa 
je bilo še kar nekaj celega snega, po 
katerem je Podi z največjim 
veseljem tekel in tekel v svojih 
'krogih veselja'. Za tako zabavo si je 
bilo pa vredno umazati tačke   

Podi z ruševinami in razgledom 
 

 
Podi in Samo pri ruševinah Starega gradu nad Kamnikom 



2015 Poziranje ob novoletni jelki 
30. 

dec. 

 

Letos smo jelko postavili še pred božičem, a za poziranje ni in ni bilo časa skoraj vse do novega 
leta. Kot vedno je Podi z veseljem poziral in to v vseh različnih položajih po navodilih fotografa  

 

 
Svizec pri jelki 

 
Sede pred jelko 

 

 
Najlepša za voščilo 

 


