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2016
9.

Z avtobusom v Duplje

jan.

Zjutraj smo se s Samom podali
peš proti glavni avtobusni
postaji. Za Podija je bil to še
eden od daljših sprehodov, ki
pa se je zaključil s poziranjem
na klopi avtobusne postaje
skupaj s Samom. Podi se je
peljal brezplačno in s svojo
torbo zasedal kar dva sedeža
na avtobusu. Med vožnjo se je
udobno namestil v svoji torbi, v
Dupljah pa se je z veseljem spet
podal na nov sprehod in se
razveselil obiska hiše, kjer je
preživel
večino
svojega
življenja.
2016
10.

Čakanje na avtobus

Zimski sprehod

jan.

Čeprav smo že krepko sredi zime, smo padanje snega do sedaj doživeli le enkrat. Tako se
danes sprehajamo v meglenem in turobnem dnevu, ki je bolj podoben aprilskemu kot
zimskemu. Je pa v tem obdobju le ena pozitivna novost – s Samom nama je uspelo, da je Podi
končno vzljubil svojo novo žogico. Dobil jo je sicer že za zadnji rojstni dan, a mu nikakor ni
bila všeč. In vse od pripetljaja z divjim kostanjem sva se trudila in trudila z žogico, a Podi
nikakor ni bil zadovoljen. Sedaj pa jo je končno sprejel, tako da se lahko spet končno dodobra
nateče.

Podi z novo žogico

2016
3.

Ponovno težave s kožo

feb.

Podi ima spet težave s kožo. Tokrat poleg rdečice in suhosti kože opažam tudi, da se mu koža
zelo lušči oz. da mu nastaja na koži skorja gnojne barve, ki se potem lušči kot prhljaj. Spet sem
šla v Googlanje in brskanje po spletu ter preučevanje različnih kožnih težav pri psih. Opazila
sem sliko kože psa, ki je bila kar najbolj podobna sliki Podijeve kože do sedaj. Ugotavljala in
razmišljala sem, da ima mogoče tudi Podi to bolezen, in sicer 'yeast dermatitis' oz. dermatitis,
da se mu na koži razvijajo kvasovke. Razlogi za ta pojav niso znani, znakov pa sem kar precej
opazila tudi pri Podiju. Zato sem se odločila, da ponovno obiščem veterinarja in ga prosim za
predpis antibiotikov, ki so Podiju v preteklosti že pomagali pri težavah s kožo, da bi naredil
spet eno kuro z zdravili. Vzporedno pa ga bom tudi umivala s šamponom proti kvasovkam in
upala na najboljše.
2016
22.

Koža končno spet bolje

feb.

Po približno enem tednu antibiotikov se je Podiju koža res umirila na sprejemljivo raven. Ko je
po 10 dnevih prenehal z antibiotiki, sem ga še enkrat umila s šamponom proti kvasovkam, ker
koža še ni bila 100 % dobra. Ponovno sem tudi naročila prehransko dopolnilo za pse s
kožnimi težavami, ki ga Podi sedaj je že nekaj dni. Zaenkrat se je koža stabilizirala in je 90 %
ok. Tudi Podi se skoraj ne praska in ne liže več. Kadar pa se ga hitro ustavim in ne nadaljuje,
kar prej pri zelo rdeči in vneti koži nikakor ni šlo in je zato večkrat nosil ovratnik. Upam, da bo
takšno stanje čim dlje trajalo.
2016
28.

Popoldansko poležavanje

feb.

Ko je Luka bolj udoben za popoldansko poležavanje kot prostor na kavču 

Luka namesto kavča

2016
2.

Težave s kožo se nadaljujejo

mar.

Čeprav je s Podijevo kožo že dobro kazalo, se težave ne ustavijo. Tudi po antibiotiku so se
težave ponovno vrnile po približno dveh tednih (ko je v preteklosti glede tega prejel iste
antibiotike in za enako obdobje, potem težav ni imel za več kot eno leto). Tako da se ponovno
sprašujem, kaj še lahko naredim, da pomagam Podiju s temi težavami, saj sva res poskusila že
veliko stvari, a nič ne pomaga na daljši rok. Odločila sem se, da bova sedaj poskusila na daljši
rok z bolj rednim umivanjem s šamponom Malaseb proti kvasovkam na koži, ki mu je sedaj
najdlje pomagal.
2016
31.

Obdobje z Malaseb šamponom

mar.

Podija sem redno skoraj en mesec umivala s šamponom Malaseb proti kvasovkam na koži.
Najprej sem ga morala umiti na 5 dni, potem je bila koža boljša za 8 dni, nato za 10 dni. Več od
tega obdobja pa ni šlo. Poleg tega pri Podiju opažam, da se težave s kožo širijo iz trebuha
naprej sedaj tudi na tačke, tako sprednje kot zadnje, ter tudi na področje okoli zadnjice. Zato
vse bolj razmišljam, da bova vseeno glede tega morala do strokovnjaka za kožo – dermatologa,
ki ga do sedaj še nisva obiskala.
2016
3.

Back to agility

apr.

Danes smo končno spet začeli novo sezono agility treningov. Zadnje čase je bilo vreme že kar
toplo, a precej nestanovitno. Tako da sva sedaj že kar čakala in čakala, da bomo le lahko začeli
s treningi. In bonus letošnjega leta je še ta, da sta v najinem klubu po novem začela trenirati
tudi stara kolega Taja in Ringo ;) Res je bilo odlično že danes, da smo se lahko po dolgem času
spet skupaj na kratko sprehodili do reke in da sva se s Tajo spet malo načvekali. Podi in Ringo
pa sta še vedno stara kolega, a se jima pozna, da sta oba sedaj že v letih.
2016
5.

Obisk dermatologa

apr.

Danes sva s Podijem po vsem času težav s kožo obiskala dermatologa. Po daljšem razgovoru in
kontroli ostružkov na koži ni bilo ugotovljenega nič več kot to, da ima Podi iz še vedno
neznanega razloga ogromno bakterij na koži, ki mu povzročajo vse te težave. Težave naj bi
imel zaradi nečesa iz njegovega vsakodnevnega okolja, saj smo izločili tako alergijo na hrano,
težave z zajedavci, garje in podobne pogoste težave s kožo pri psih. Vse kar nama je lahko
predlagal dermatolog je, da nadaljujeva z umivanjem s Plivaseptom čisto po potrebi in da se
lahko v bodoče odločim še za preiskavo na vse možne alergene, ki pa stane 200 EUR. Poleg
Plivasepta nama je za test predlagala tudi uporabo pipet Dermascent Essential 6, ki naj bi

pomagala pri različnih težavah s kožo. No tega s Podijem celo še nisva preizkusila, zato je še
upanje, da bo kaj bolje. Saj drugih rešitev kot nadaljevanje umivanja, ko so težave in tudi na
splošno pogostejšega umivanja s šamponom, za tovrstne težave ni.
2016
17.

Dermascent pomaga!

apr.

Danes mineva že 12 dan, od kar sem Podiju na kožo nakapljala vsebino pipete Dermascent
Essential 6, in Podijeva koža je še vedno brez težav. Že več kot en teden se ne praska in grize,
dlaka mu na izpadlih delih, kjer se je prej stalno lizal, ponovno raste nazaj. Tudi njegovo
splošno počutje in razpoloženje je umirjeno in sproščeno. Ponovno spet mirno spi brez, da bi
ga stalno nekaj srbelo, jaz pa bi ga kregala, naj se ne liže in grize. Na spletu sem pobrskala, da
bi to pipeto načeloma lahko v začetku dva meseca nanašala vsak teden. A midva bova
zaenkrat upoštevala navodilo dermatologa, naj bo nov nanos čez dva tedna. Glede na to pa, da
Podiju kot kaže to zelo pomaga, bom dokupila še nekaj pipet in naredila 2-mesečno kuro v
upanju, da se bodo težave s tem rešile na daljši rok.
2016
6.

Kolesarjenje ob Savi

maj

Lansko leto se je Podi po tej poti z nami sprehajal v precej meglenem in sivem novembrskem
dnevu. Tokrat pa je Podi užival v svoji košari na kolesu v čudovitem sončnem dnevu, zato mu
je še kako prav prišlo nekaj sapic vetra. Del poti se je vozil v košari, del poti pa je tudi tekel ob
kolesu. Občasno smo naredili krajše postanke ob poti, ko je imel dovolj časa za raziskovanje
novih krajev. Srečali smo tudi več pesjanarjev, na srečo so bili vsi prijazni ali nezainteresirani
za Podija. Pri povratku smo se ustavili pri odprti kmetiji, kjer je bilo ogromno živalskih vonjav
za Podija. Od kokoši do koz, konj, ovac in drugih živali. V bližnjem baru so prijazno sprejeli
tudi Podija in se lepo potrudili, da je tudi on lahko dobil svežo hladno vodo.

Podi v svoji kolesarski košari

2016
15.

Dopust v Ptuju

maj

Podi je z nami preživel pet dni v Termah Ptuj. V dopoldanskem času smo se vsak dan potepali
s kolesi in raziskovali Ptuj in okolico. Podi je obiskal stari del mesta Ptuj in tudi dvorišče
Ptujskega gradu, s kolesom pa se je peljal okoli Ptujskega jezera in v senčnih delih poti tudi
malo tekel ter raziskoval okolico po pasje. V popoldanskem času je Podi imel čas za počitek
med tem ko smo se mi kopali v bazenu. In videti je bilo, da nam je prav hvaležen za te mirne
popoldneve, ko si je lahko nabral moči za nov dan. Zvečer sva se sprehajala po potkah lepega
parka za hotelom in po bližnjem kampu.

Podi pri grajskem obzidju

Na obali Ptujskega jezera

Sprehod po grajskem dvorišču

Raziskovanje travnika ob poti

Počakal bom kar na kolesu

2016
25.

Na kolesu do Brnika

jun.

Podi se nam je pridružil na kolesarskem izletu do bližnjega letališča Brnik. Pri del poti se je
vozil na kolesu, saj smo se vozili po stranskih ali glavnih cestah. V neposredni bližini letališča
pa je bil čas, da se Podi malo nateče. In kljub vročini Podi ni imel nič proti in si je z veseljem
pretegnil svoje tačke. Vročino mu je zelo olajšal tudi njegov hladilni plašček in naše dobre
zaloge vode.

V hladilnem plaščku na kolesu

Vročina ni ovira za dober tek

2016
9.

Okoli Cerkniškega jezera

jul.

Danes smo se s kolesi cel dan potepali v okolici Cerkniškega jezera. Vroče je bilo že zjutraj in
kljub hladilnemu plaščku je Podi že zelo kmalu sopihal pri teku ob kolesu, zato se je kaj hitro
vrnil nazaj v svojo košaro na prijeten vetrič. V celem dnevu nismo bili deležni kaj dosti sence,
zato smo tudi Podijev hladilni plašček morali kar nekajkrat dodatno močiti, da je Podiju lahko
koristil do konca izleta. Na tem izletu Podi ni veliko tekel, ampak se je bolj prijetno sprehajal
kadar je bila priložnost. Ob koncu dneva je bil predvsem utrujen od celodnevnega potepanja
naokoli kar brez kakršnegakoli spanca, ki ga je sicer vajen na svoj običajen dan doma.

Zelo vroče že zjutraj

Zdaj smo pa že skoraj na cilju

2016
23.

Kolesarjenje do Kranjske Gore

jul.

Kolesarjenje smo začeli že kar zgodaj, tako da je bil še svež zrak brez vročine. Na nekaj
odsekih je zato Podi pot pretekel, da se je malo razgibal še v hladu. Videti je bilo, da je res
užival, saj je po dolgem času lahko tekel brez vročine. Sicer pa se je večino poti prevozil, ob
različnih pavzah pa je malo raziskal okolico in označil, da je bil Podi tam 

Pavza za hladno vodo

Počitek ob poti

Udobno na kolesu

2016
24.

Deseti rojstni dan!

jul.

Naš Podi danes praznuje svoj 10. rojstni dan!
Dan je začel s poležavanjem do osme ure in že prvim sprehodom v vročini. Nadaljeval ga je s
prejemanjem čestitk in daril ter seveda poziranjem pred fotoaparatom. Potem pa predvsem
čim bolj mirno lenarjenje v senci, saj je poleg naših daril danes prejel tudi dan s čisto pravo
pasjo vročino.
In kot vsako leto Podiju želim v bodoče predvsem čim več zdravja, saj ima vsako leto več
zdravstvenih težav. Ampak da bi mu le zdravje še veliko let držalo, potem bo lahko res polno
užival življenje tako z izleti z nami kot z agilityem in drugimi pasjimi vragolijami.
Čestitke moj Podi!

Naš slavljenec pri 10-ih letih

Čestitke Špela

Čestitke Luka

Čestitke Sama

Prvo darilo je najboljše

Čisto utrujen po vseh čestitkah
2016
12.

Dopust v Premanturi

avg.

Letos je Podiju Premantura prinesla kar nekaj novosti…
Prvič v življenju je plaval ob meni po zalivu in ni takoj obrnil nazaj na obalo. Ubogal je, ko sem
ga poklicala, da je plava z mano, pred njim pa je bila njegova deska. Ko je pokazal utrujenost,
pa se je naprej peljal z desko. Prav fino je bilo skupaj plavati čez zaliv do Luka in Sama.
Prvič je obiskal obalo Ližnjana, kraja naprej od Medulina. Tam smo bili v zelo močni burji,
opazovali številne surfarje, še bolj pa ogromne valove, ki so butali v obalo. Podi je imel na čase

kar težave s hojo proti tako močnemu vetru, zato sem ga občasno nesla v naročju. A večino
poti je užival, saj mu ni bilo preveč vroče zaradi vetra. Moj občasni strah, kako si bo prehladil
oči, pa je bil tudi popolnoma odveč.
Prvič je dovolil šoji, da je pred šotorom prišla piti vodo. Do sedaj je Podi vedno odganjal vse
živali, ki so prišle v bližino – veverice, šoje in druge ptice. Letos pa ga je šoja s pogledom
nekako nadvladala. Šoja je mirno stala na deblu in gledala Podija v oči, on jo je gledal nazaj. Pri
tem je ni prepodil in ni lajal. Nato se je mirno ulegel in pustil šoji, da je pila vodo in se celo
sprehodila mimo ležalnika vse do vhoda v baldahin. Res zanimivo, da lahko mala ptica s
pogledom podredi psa.
Sicer pa Podi ni pozabil stražiti martinčkov, niti potapljanja in plavanja za žogico ter vožnje z
desko. Bilo je sicer kar nekaj dni, ko je bilo morje bolj valovito in Podi ni šel ravno z
navdušenjem v vodo, a sem ga vseeno prepričala, saj bi mu bilo sicer prevroče na plaži.

Pred prikolico

Lovljenje žogice v morju

Poziranje na zelo vetrovni obali

Podi na varni razdalji od stolpa iz kamnov
2016
10.

Sprehajanje v Avstriji

sept.

Danes se je pa Podi res nahodil z nami. Najprej se je nekaj ur sprehajal v Minimundusu med
svetovnimi miniaturami, kjer sva že začela iskati kaj sence. Potem smo se odšli potepati še v
park čez cesto, kjer smo se sprehajali še kar nekaj ur. Park je bil lepo urejen, primeren tako za
otroke kot za pse. Poti po njem pa kar ni zmanjkalo, tako da smo nazaj proti avtu odhajali že s
zelo utrujeni. Tudi Podi je bil že zelo hvaležen za ohlajen avto in dodatne zaloge hladne vode.

Podi v Minimundusu

Ob lepem cvetličnem nasadu
2016
22.

Podi teče agility tudi s Samom

sept.

Poleti je Samo izrazil željo, da bi tudi on
tekel agility s Podijem. Tako sva konec
julija prvič preizkusila ali bi Podi sploh
želel teči z njimi, saj do sedaj ni želel teči
z nobenim drugim vodnikom. Tako Samo
kot Podi sta oba presenetila. Samu sem
pokazala kratek parkur z nekaj ovirami
in kako naj teče, potem pa je poklical
Podija k sebi in Podi je kar šel z njim in
odtekel. Sicer je pokazal nekaj
zbeganosti in nekajkrat pogledal proti
meni kje sem, ampak ni ušel Samu iz
parkurja, kar se mi je zdelo odlično. Tudi
Samo je bil navdušen in od takrat naprej
na vsakem treningu tudi Samo teče s
Podijem vsaj en kratek in lahek parkur.
Podi ima sicer nekaj težav, ker mora
enkrat teči z mano, drugič s Samom, in
potem ko je z mano pogleduje k Samu,
ko je z njim pa išče mene. Ampak vaja
dela mojstra, tako da mu bo po vse več
treningih zagotovo tudi to postalo vedno
bolj jasno.

Samo in Podi – hitri start

S Samom v tunel

2016
24.

Podi je naš že 10 let!

sept.

Danes mineva 10 let, od kar je Podi postal član naše družine. Iz malega navihanca je zrasel
velik navihanec :) A ga imamo vseeno enako radi vseh 10 let, vsak dan posebej.
Obenem mineva tudi 2 leti od smrti njegovega očeta Goldija, ki bi sicer v decembru dopolnil
šele 10 let – RIP.

Iz malega navihanca…

…zraste velik navihanec!

Podijev oče Goldi – 2 leti od obletnice smrti
2016
26.

Težave z ušesi

sept.

Podi ima spet težave z ušesi. Najin veterinar je ponovno ugotovil kvasovke v obeh ušesih.
Tako sva domov spet prišla s kapljicami za ušesa Otomax, pred nama pa je 10 dni 2x dnevnega
apliciranja v obe ušesi.

2016
20.

Spet težave s kožo

okt.

Ko sva rešila težave z ušesi, ima Podi spet (večje) težave s kožo. Trenutno je precej bogi, saj
ima na predelu trebuha spet zelo suho kožo, ki se mu lušči in ga zelo srbi. Ponovno sem
naročila kapsule Dermanorm in kapljice olja Dermascent, da bova naredila eno kuro v upanju
na regeneracijo in izboljšanje kože. Oboje mu je v preteklosti že zelo pomagalo, tako da res
zelo upam, da bo tudi tokrat upam na večje izboljšanje.
2016
2.

Slikanje doma

nov.

Luka je po koncu čiščenja foto objektiva naredil še nekaj slik Podija, ki je bil pripravljen
sodelovati pri vseh umirjenih slikah 

Direkten pogled

Zamišljeni Podi

Poglej Špelo

2016
13.

Pot Jeprškega učitelja

nov.

Danes se je Podi z nami potepal po Poti Jeprškega učitelja. Sprehajali smo se po gozdu in
uživali v jesenskih barvah. Pri povratku smo iskali možnost krožne poti in prišli na precej
zaraščeno pot, kjer Podi ni ravno užival. Vseeno pa je tudi on uspešno prišel nazaj na poznano
pot, polno jesenskega listja in bistveno mehkejšo za tačke, kjer je spet zadovoljno hodil vse do
avta.

Pavza v gozdni knjižnici

Križišče – kam pa zdaj?

2016
1.

V Hotelu Toplice

dec.

Podi se nam je pridružil na krajšem oddihu v Termah Čatež. Na srečo Hotel Toplice sprejema
hišne ljubljenčke, kjer je Podi imel na voljo udobno sobo za čas naše odsotnosti. V sobi mu ni
bilo nič hudega, čeprav je bil dlje časa sam kot je doma.
Zjutraj in popoldne sva se lahko kar daleč sprehajala po ulicah naselja in poteh urejenih
parkov, kjer sva raziskovalna stare in nove poti. Presenetljivo pa nisva srečala skoraj
nobenega drugega psa, pa tudi koša za pasje iztrebke ne.
2016
11.

Obisk novoletne Ljubljane

dec.

Tokrat smo popoldanski/večerni sprehod naredili v Ljubljani, ki je že v soju novoletnih
okraskov in luči. Čeprav gneča ni bila tako huda, da bi morali hoditi v kolonah eden za drugim
in tudi petarde/rakete niso pokale, Podi v sprehodu ni ravno užival. Ni mu bilo prijetno hoditi
med toliko 'nogami', zato sem ga vmes tudi večkrat vzela v naročje in nekaj časa nosila. Tako
je le preživel naše gledanje številnih lučk v Ljubljani, prihodnjič pa nas bo vseeno raje počakal
doma.

Podi v okrašeni Ljubljani

2016
28.

Ob novoletni jelki

dec.

Letos smo novoletno jelko postavili že prej kot običajno, vseeno pa nikakor nismo našli
pravega časa za uživanje ob slikanju okraskov, daril in poziranju ob jelki kot prejšnja leta.

Družinska ob jelki

