








 
 
 
PROGRAM H KANDIDATURI  ZA PREDSEDNIKA SZS ZA OBDOBJE 2012 - 2016 
 
 
Spoštovani strelci, spoštovani strelski delavci in ljubitelji športnega strelstva. 
 
V svoji zanimivi poklicni karieri (priloga), v kateri sem spoznal strelstvo predvsem po 
službeni dolžnosti, sem se vedno zanimal za kar najboljšo usposobljenost svojih službenih 
kolegov.  
 
Eden od ključnih elementov usposobljenosti, je tudi element, za katerega policisti upamo, da 
nam ga v službi nikoli ne bo potrebno uporabiti. Vseeno pa se zavedamo, da mora biti 
element strelstva izpopolnjen do kar največje možne mere, če naj policist opravi svojo nalogo 
v korist družbe, kateri služi. 
 
In dejstvo je, da lahko policist svoje prve korake v strelstvu, napravi ravno ob pomoči kadrov, 
ki se združujejo pod okriljem SZS.  
 
Zato ni naključje, da so se mnogi policijski kadri, kljub temu, da imajo znanja iz področja 
praktičnega strelstva, z veseljem in zanimanjem vključili v izobraževanja, kot ga pod svojim 
okriljem vodi SZS,  čeprav programi usposabljanja strokovnih delavcev, vsebujejo velik 
poudarek na olimpijskih disciplinah.  
 
Kot pomočnik generalnega direktorja slovenske policije, sem vam hvaležen za vaš prispevek, 
pri nadgradnji usposabljanja naših kadrov, mislim pa, da lahko SZS v tesnejši povezavi z 
državo, naredi še korak naprej pri svojem uspešnem delovanju, ki se zrcali v nastopih vaših 
najuspešnejših tekmovalcev: Rajmonda Debevca, Boštjana Mačka in Žive Dvoršak 
 
Ob razpravi v Vzhodni (Koroško-Štajersko-Zasavski) regiji, sem opazil veliko zanimanje 
strelskih delavcev za moje ideje, ko so me poprosili za nasvet, kako bi SZS lahko bolje 
izkoristila pomoč države, saj si SZS želi zagotoviti pogoje tudi naslednikom že prej 
omenjenih že izdelanih tekmovalcev. 
 
Skupaj smo tako prišli do naslednjih programskih izhodišč, ki so nekatera zelo splošna, 
nekatera pa zelo specifična: 

- pridobivanje sponzorskih sredstev 
- medijska popularizacija strelstva 
- sprememba orožarske zakonodaje 
- opredelitve stimulativnega nagrajevanja 
- priprava dokumentacije za razpise evropskih sredstev 
- podpora strokovnemu delu v smislu zaposlovanja strokovnih delavcev 
- infrastrukturna zagotovitev delovanja SZS 

 
Kot lahko vidite, so področja programskih točk zelo splošna, saj vem, da si vašega zaupanja 
ne bom pridobil z napisanim programom, ampak s svojim delom in delom skupine, ki mi je 
izkazala zaupanje pri moji kandidaturi in prihaja iz že prej omenjene regije, še posebej pa sem 
vesel podpore, ki ste mi jo izkazali strelski delavci iz ostalih regij.  
 



Verjamem namreč, da dobro delovanje SZS, ne more biti plod delovanja samo ozkega kroga 
ljudi, ampak vseh članic SZS.  
 
Ker vem, da me ob morebitni izvolitvi na mesto predsednika čaka sestavljanje delovnih 
komisij SZS, vam zagotavljam, da bodo komisije sestavljene zelo heterogeno, saj sem 
mnenja, da različnost pogledov lahko izboljša delovanje SZS-ja, pri čemer pa je pomembno, 
da različnost pogledov, ne izključuje usklajenega (homogenega) skupnega delovanja. 
 
Prav zato ob kandidaturi in predlaganem sestavu predsedstva, puščam eno mesto v 
predsedstvu nezasedeno, saj si želim, da bi ga zasedel kateri od kandidatov za predsednika, ki 
ne bi bil izvoljen in je morda privolil v kandidaturo za člana predsedstva ali pa kandidat, ki je 
morda kandidiral samo za člana predsedstva in prihaja iz druge regije. 
 
Ob zaključku bi se rad še enkrat vrnil na vsebino programa, ki je bistvo delovanja SZS.  
 
Ker so tukaj predstavljene vsebine opisane zelo na kratko, bom na predstavitvi programa na 
skupščini, z veseljem obrazložil, zakaj in kako na primer amandmirati orožarsko zakonodajo, 
da le ta ne bo omejevala delo SZS. Prav tako vam bom podrobneje obrazložil tudi ostale 
kratke navedbe, ki pa pokrivajo ogromna področja zahtevnega delovanja 
 
V upanju, da boste v meni in moji delavni skupini, ki bo svojo končno obliko dobila z vašim 
glasovanjem na skupščini SZS, prepoznali potencial razvoja SZS v novem mandatnem 
obdobju, vas iskreno pozdravljam. 
 
 
Karol Turk        Celje 27.10.2012 
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Osebni podatki  

Priimek / Ime  Turk Karol  
Naslov Podgorje pod Čerinom 15a, SI-3212 Vojnik (Slovenija)  

Prenosni telefon 051317296  
E-pošta karol.turk@policija.si 

Državljanstvo slovensko  

Datum rojstva 30. julija 1960 

Spol Moški  
  

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno področje 

Javna objava - položaj GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE 

  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje 1980 - 1989  
Glavne naloge in pristojnosti Preiskovanje kaznivih dejanj, reševanje prometnih nesreč, vzdrževanje javnega reda in miru in 

izvajanje preventivnih nalog v sodelovanju z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti. 
Naziv in naslov delodajalca Miličnik na PP Žalec 

Ulica Ivanke Uranjek 15, 3310 Žalec (Slovenija) 
  

Obdobje 1989 - 1994  
Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje nalog vodenja policijskih postaj Mozirje, Žalec in Celje (komandir) v različnih časovnih 

obdobjih. 
Naziv in naslov delodajalca Komandir 

  

Obdobje 1994 - 1997  
Glavne naloge in pristojnosti Koordiniranje in usmerjanje aktivnosti policijskih enot pri vzdrževanju javnega reda in miru na območju  

SUP PU Celje – vodja oddelka 
Naziv in naslov delodajalca Vodja referata za javni red in mir 

Ljubljanska ulica 12, 3000 Celje (Slovenija) 
  

Obdobje 2000 - 2005  
Glavne naloge in pristojnosti Preiskovanje zahtevnejših primerov kaznivih dejanj na območju SKP PU Celje – vodja oddelka. 
Naziv in naslov delodajalca Kriminalistični inšpektor 

Ljubljanska ulica 12, 3000 Celje (Slovenija) 
  

Obdobje 2005 - 2007  
Glavne naloge in pristojnosti Koordinacija in usmerjanje ter vodenje zahtevnejših nalog s področja dela uniformiranje policije 

(prometna varnost, tujska problematika, javni red in mir in zasebno varnostne službe) - vodja SUP. 
Naziv in naslov delodajalca Višji policijski inšpektor 

Ljubljanska ulica 12, 3000 Celje (Slovenija) 
  

Obdobje 2007 - 2009  
Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje nalog direktorja PU Maribor. 
Naziv in naslov delodajalca Policijski svetnik 



Stran 2 / 3 - Življenjepis  
Turk Karol  

Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropska unija, 2002-2010 24082010 

 

Maistrova ulica 2, 2001 Maribor (Slovenija) 
  

Obdobje 01. maja 2009 - 01. maja 2012  
Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje nalog direktorja PU Celje 
Naziv in naslov delodajalca Višji policijski svetnik 

Ljubljanska ulica 12, 3000 Celje (Slovenija) 
  

Obdobje 01/05/2012 →  
Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje nalog namestnika generalnega direktorja policije. 
Naziv in naslov delodajalca Višji policijski svetnik 

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) 
  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 18. februarja 1991  
Naziv in status ustanove, ki je podelila 

diplomo, spričevalo ali certifikat 
Pravnik notranjih zadev (Višja šola za notranje zadeve) 
1000 Ljubljana (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VI 

  

Obdobje 18/02/1999  
Naziv in status ustanove, ki je podelila 

diplomo, spričevalo ali certifikat 
Diplomiran upravni organizator (Javna uprava) 
1000 Ljubljana (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VII 

  

Obdobje 11/05/2004  
Naziv in status ustanove, ki je podelila 

diplomo, spričevalo ali certifikat 
Magister znanosti za področje državnih in evropskih študij (Fakulteta za podiplomske državne in 
evropske študije) 
4200 Brdo pri Kranju (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VIII 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) slovenščina 
  

Drugi jezik(i)  

Samoocenjevanje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 
Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

hrvaščina  C1  Usposobljeni 
uporabnik  C1 Usposobljeni 

uporabnik  C1 Usposobljeni 
uporabnik  C1 Usposobljeni 

uporabnik  C1 Usposobljeni 
uporabnik  

nemščina  A2  Osnovni 
uporabnik  A2  Osnovni 

uporabnik  A2 Osnovni 
uporabnik  A2 Osnovni 

uporabnik  A2  Osnovni 
uporabnik  

angleščina  A1  Osnovni 
uporabnik  A1  Osnovni 

uporabnik  A1 Osnovni 
uporabnik  A1 Osnovni 

uporabnik  A1  Osnovni 
uporabnik  

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike  
  

Socialna znanja in kompetence Timski duh. 
Komunikacijske veščine sem pridobil na delovnem mestu direktorja. 

  

Organizacijska znanja in kompetence vodstvene sposobnosti sem pridobil v času vodenja policijskih postaj in policijski uprav.  
Udeležil sem se različnih internih in eksternih usposabljanj.  



Stran 3 / 3 - Življenjepis  
Turk Karol  

Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropska unija, 2002-2010 24082010 

 

Bogate izkušnje pri vodenju projektov ali skupine. 
  

Računalniška znanja in kompetence Dobro poznavanje programa Microsoft Office™ 
  

Druga znanja in kompetence Strokovni izpit iz upravnega postopka in strokovni izpit iz prekrškovnega prava. 
 
 
 
 
3. Ostalo:    - sem državljan Republike Slovenije 
    - nimam dvojnega državljanstva 
    - nisem pravnomočno obsojen in nisem v kazenskem postopku 
    - imam opravljen izpit iz policijskih pooblastil 
    - imam dovoljenje za dostop do tajnih podatkov 
 
4. Za namene izbire dovoljujem MNZ pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence 
 
 
          Mag. Karol TURK 












