
PRILOGA 
 
 
1.0.0. Orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inče) ali manj in pribor ter namensko izdelane 

komponente zanje, razen varnostnega, lovskega in športnega orožja 
1.1.0. Orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inče) ali manj 
1.1.1. Pištole in revolverji 
1.1.2. Puške 
1.1.3. Mitraljezi 
1.2.0. Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za orožje kalibra 12,7 mm 

(kalibra 0,50 inče) ali manj 
2.0.0. Orožje kalibra večjega od 12,7 mm (0,50 inče), lanserji in pribor ter namensko 

izdelane komponente zanje 
2.1.0. Artilerijsko orožje 
2.1.1. Topovi 
2.1.2. Havbice 
2.1.3. Minometi 
2.2.0. Netrzajno in protioklepno orožje 
2.3.0. Bombometi 
2.4.0. Orožja in naprave za ustvarjanje in uporabo zažigalnih, dimnih in pirotehničnih snovi 
2.5.0. Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za orožje kalibra večjega od 

12,7 mm (0,50 inče) 
3.0.0. Strelivo in namensko izdelane komponente streliva za orožje in oborožitvene sisteme, 

razen varnostnega, lovskega in športnega streliva 
3.1.0. Strelivo do kalibra 12,7 mm (0,50 inče) 
3.2.0. Strelivo kalibra večjega od 12,7 mm (0,50 inče) 
3.3.0. Manevrsko in šolsko strelivo 
4.0.0. Bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, minsko eksplozivna sredstva in podobna 

oprema ter pribor in komponente namensko izdelane zanje 
4.1.0. Bombe 
4.1.1. Ročne bombe 
4.1.2. Letalske bombe 
4.2.0. Torpedi in globinske bombe 
4.3.0. Rakete in vodeni izstrelki 
4.4.0. Minsko eksplozivna sredstva 
4.4.1. Protioklepne mine 
4.4.2. Mine usmerjenega delovanja 
4.5.0. Šolska minsko eksplozivna sredstva 
4.6.0. Pribor, rezervni deli in komponente posebej izdelane za bombe, torpede, rakete, 

vodene izstrelke in minsko eksplozivna sredstva 
5.0.0. Sistemi za upravljanje in nadzor ognja in s tem povezana oprema za javljanje in 

opozarjanje ter komponente in pribor namensko izdelani zanje 
5.1.0. Namerilne naprave, sistemi za upravljanje in nadzor ognja, pripadajoči sistemi 

protiukrepov ter komponente in pribor namensko izdelani zanje 
5.2.0. Sistemi za opazovanje, odkrivanje, določanje ciljev in zbiranje podatkov, pripadajoči 

sistemi protiukrepov ter komponente in pribor namensko izdelani zanje 
6.0.0. Vojaška kopenska vozila in njihove komponente namensko izdelane ali prirejene za 

vojaško uporabo 
6.1.0. Oklepna in oklepljena vozila 
6.2.0. Terenska in druga vozila namensko izdelana in prirejena za vojaško uporabo 
6.3.0. Namensko izdelane komponente, pribor in rezervni deli za vojaška kopenska vozila 
7.0.0. Toksični agenti ter naprave, sredstva in oprema za odkrivanje, identifikacijo, 

dekontaminacijo in zaščito pred RBK sredstvi in orožji 
7.1.0. Toksični agenti 



7.2.0. Naprave in sredstva za odkrivanje, identifikacijo, dekontaminacijo in zaščito pred RBK 
sredstvi in orožji 

8.0.0. Vojaški eksplozivi, potisna polnjenja in goriva 
8.1.0. Vojaški eksplozivi 
8.2.0. Pirotehnična sredstva 
8.3.0. Potisni eksplozivi 
8.4.0. Potisna goriva 
9.0.0. Vojaška vodna plovila, potrebna oprema in pribor ter komponente namensko izdelane 

zanje 
10.0.0. Vojaška zračna plovila, potrebna oprema in pribor ter komponente namensko 

izdelane zanje 
11.0.0. Elektronska in električna oprema 
11.1.0. Vojaška telekomunikacijska oprema in namensko izdelane komponente zanjo 
11.2.0. Radarska in elektronska oprema in namensko izdelane komponente zanjo 
12.0.0. Oborožitveni sistemi s kinetično energijo velikih hitrosti 
13.0.0. Oklepna in zaščitna oprema, konstrukcije in komponente zanjo 
13.1.0. Osebna zaščitna oprema in komponente zanjo 
13.2.0. Zaščitne konstrukcije, oprema in komponente zanjo 
14.0.0. Oprema in sredstva za vojaško usposabljanje 
15.0.0. Optična in optoelektronska oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo 
15.1.0. Optična oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo 
15.2.0. Optoelektronska oprema za opazovanje, snemanje in obdelavo 
16.0.0. Sestavni deli, polizdelki in nedokončani izdelki za vojaško orožje in opremo 
17.0.0. Inženirska sredstva in oprema za vojaške namene 
18.0.0. Oprema in sredstva za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme 
19.0.0. Oborožitveni sistemi z usmerjeno energijo 
20.0.0. Kriogenska in superprevodna oprema ter namensko izdelane komponente in pribor 

zanje 
21.0.0. Programska oprema za vojaške namene 
22.0.0. Tehnologija za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme 
23.0.0. Varnostna in specialna operativna tehnika in oprema 
24.0.0. Osebna, skupinska in druga oprema za vojaške namene 
 


