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Spoštovani,  

 

Na Veterinarski Fakulteti UL želimo opraviti raziskovalno študijo o pojavnosti pljučnic v 
intenzivnih in prostih rejah prašičev. Študija bo prva te vrste v Sloveniji. 

V študijo bomo vključili poginule prašiče iz intenzivnih in prostih rej po celotni Sloveniji, stare od 
6 do 25 tednov, pri katerih bomo ugotavljali pojavnost pljučnic in vzroke za njihov nastanek. 
Pljučnice so namreč eden izmed najpomembnejših vzrokov zmanjšanega prirasta in povečanega 
pogina prašičev.  

Z rezultati raziskave bomo pridobili pomembne podatke, ki bodo v pomoč tudi vam rejcem pri 
zmanjševanju ekonomskih izgub v rejah, izboljšanju dobrobiti prašičev in pri načrtovanju 
preventivnih programov cepljenj v slovenskih rejah prašičev.  

Vljudno prosimo za pomoč in sodelovanje v raziskavi vse, ki vzrejate prašiče .  

Po končani preiskavi vam bomo poslali  brezplačno informacijo o vzroku pogina vašega prašiča. 

Kako lahko sodelujete? 

Ko vam pogine prašič, takoj pokličite na telefonsko številko Veterinarsko higienske službe (VHS) 
na vašem področju, saj za raziskavo potrebujemo le sveže kadavre prašičev.  

Ob klicu povejte, da je prašič namenjen »ZA RAZISKAVO« ter ali je prašič iz PROSTE ali 
ZAPRTE REJE. 

VHS enota Telefon 

VHS Ljubljana in Kranj 

01 4779 353  

01 4779 828  

01 4779 150  

VHS Novo mesto 07 3325 801 

VHS Nova Gorica 05 3383 701 

VHS Celje 03 5451 031 

VHS Maribor 
02 7493 678 

02 4613 150  

VHS Murska Sobota 02 5321 471 

 

Vljudno prosimo, če bi izpolnili tudi kratek vprašalnik, ki je priložen temu dopisu. V kolikor Vam 
bolj ustreza nam na spodaj naveden e-naslov posredujte podatke ter vprašalnik in brezplačno 
informacijo o poginu prašiča, Vam bomo poslali v elektronski obliki. 

Že vnaprej se Vam za sodelovanje iskreno zahvaljujemo. 

         Špela Vidrih, dr. vet. med. 

              spela.vidrih@vf.uni-lj.si 



VPRAŠALNIK za REJCE 

 

Imetnik:________________________________________________________________ 

Naslov gospodarstva: _____________________________________________________ 

Telefon in e-naslov: _______________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stalež prašičev na gospodarstvu:_________________________ 

Tip reje:   ZAPRTA      ali      PROSTA 

Strogo domača vzreja prašičev:  DA NE 

Prašiče na gospodarstvu cepim proti nekaterim boleznim:  DA NE 

       če je odgovor DA, proti katerim boleznim cepite (obkroži):  cirkoviroza  ,  PRRS,   drugo 

Ali prašičem dajete sredstva proti parazitom:  DA NE 

        če je odgovor DA, kolikokrat letno:___________________________ 

Ali prašiči kašljajo, kihajo ali težko dihajo:  NIKOLI 

  OBČASNO – poleti 

  OBČASNO – pozimi 

  POGOSTO 

Ali prašiče zdravite z antibiotiki: VEDNO  

OBČASNO  

     NIKOLI 

 

Prašiče krmim z (obkroži): - lastno pridelano krmo 

- krmo delno dokupim 

- vso krmo za prašiče kupim 

 


