
 

 

Priloga 

 

Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema) so končni 

proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško 

bojevanje, in splošno niso v uporabi za civilne namene ali se v isti obliki ne morejo uporabljati za 

civilne namene ter bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme, in sicer: 

1. gladkocevno orožje kalibra, manjšega kot 20 mm, drugo orožje in avtomatsko orožje kalibra 

12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali manj, dodatki (dušilci, podcevni bombometi) in posebej 

zasnovane bistvene komponente (cev, zaklep, zaklepišče, prožilni mehanizem), razen 

varnostnega, lovskega, športnega, muzejskega, predelanega in zbirateljskega orožja; 

2. vojaško gladkocevno orožje kalibra 20 mm ali več, drugo orožje in oborožitev kalibra nad 12,7 

mm (kalibra 0,50 palca), metalci in posebej zasnovane bistvene komponente (cev, zaklep, 

zaklepišče, prožilni mehanizem), razen varnostnega, lovskega, športnega, muzejskega, 

predelanega in zbirateljskega orožja; 

3. vojaško strelivo in naprave za nastavljanje vžigalnikov in posebej zasnovane komponente, kot 

so polnjeni vžigalniki, eksplozivne polnitve, traserji, potisni smodnik, netilke; 

4. bombe, torpeda, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja, komponente, 

posebej zasnovane za vojaško uporabo, kot so polnjeni vžigalniki, vžigalna in zažigalna 

sredstva; 

5. naprave za vodenje ognja in z njimi povezana oprema in sistemi, oprema za testiranje in 

uravnavanje ter protiukrepe, posebej zasnovani za vojaško uporabo; 

6. vojaška kopenska vozila in njihove komponente, kot so posebna pritrdila za orožje, platforme, 

nosilci raket in izstrelkov; 

7. kemični ali biološki toksični agensi, t.i. agensi za obvladovanje nemirov, radioaktivni materia li, 

pripadajoča oprema, komponente in materiali; 

8. energetski materiali in pripadajoče snovi, kot so smodniki, eksplozivi, potisna, zažigalna 

goriva; 

9. vojaška plovila, posebna mornariška oprema za vojaške namene; 

10. vojaški zrakoplovi, zračna plovila, zasnovana po načelu lažje od zraka, zračna plovila brez 

posadke; 

11. elektronska vojaška oprema, kot so radarji, komunikacijska, telekomunikacijska oprema; 

12. orožni sistemi z visoko kinetično energijo; 

13. oklepna ali zaščitna oprema, kot je aktivna ali reaktivna zaščita; 

14. specializirana oprema za vojaško usposabljanje ali za simuliranje vojaških scenarijev; 

15. video oprema ali oprema za ustrezne protiukrepe, posebej zasnovana za vojaške namene; 

16. končni proizvodi, posebej zasnovani za vojaške namene; 

17. posebna oprema, materiali, knjižnice za vojaške namene (zbirke tehničnih podatkov za 

vojaško orožje in opremo iz tega seznama); 

18. posebna specializirana oprema izključno za vojaško proizvodnjo izdelkov, zajetih v tem 

seznamu; 

19. orožni sistemi z usmerjeno energijo ali oprema za protiukrepe; 

20. kriogenska in superprevodna oprema za vojaške namene; 

21. programska vojaška oprema; 

22. tehnologija za vojaško orožje in opremo. 


