


Klic v sili: 112

Več informacij:
www.sos112.si

Ob klicu na številko 112
ostanite mirni in povejte:
- kdo kliče,
- kaj se je zgodilo,
- kje se je zgodilo,
- kdaj se je zgodilo,
- koliko je ponesrečencev,
- kakšne so poškodbe,
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
- kakšna pomoč je potrebna.

Na številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi 
Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, 
nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe 
ali policijo. 

Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete 
s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če 
je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete 
tudi kratko sporočilo (SMS).

Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev.
Zloraba klica na to številko je kazniva.

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 241 97 50, faks: (01) 241 97 64, e-naslov: gasilska.zveza-slo@siol.net, 
www.gasilec.net

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 471 33 22, faks: (01) 431 81 17, e-naslov: urszr@urszr.si, 
www.sos112.si

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO, Dunajska cesta 369, 
1231 Ljubljana Črnuče, gsm: 051 378 109, e-naslov: info@szpv.si, 
www.szpv.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Izdalo in založilo: Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Fotogra�ja in oblikovanje: �akob Oražem. 
Ilustracija: Studio Ajd d.o.o., Dobravlje.  Tisk: MGM, Maja Tajnšek, s. p., Ig.  Naklada: 150.000 izvodov. Ljubljana, 2017.
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