
 

 

 

Priloga III: Seznam vojaške opreme 

 

Za vojaško opremo se šteje: 

1. Prenosno in avtomatsko strelno orožje, kot so zlasti puške, puškomitraljezi, mitraljezi, pištole, 
revolverji, brzostrelke in karabinke, razen lovskega in športnega orožja.  

2. Artilerijsko orožje, orožje za podporo in metalci, kot so zlasti: 
a) topovi in havbice; 
b) minometi, bombometi, raketometi in lanserji; 
c) metalci bomb, vab in drugih sredstev za zaščito in bojevanje. 

3. Strelivo za orožje pod 1. in 2. točko te priloge, minsko-eksplozivna sredstva, rakete in artificije. 
4. Bombe, torpedi in vodeni izstrelki: 

a) bombe, torpedi, ročne bombe, vključno z dimnimi ročnimi bombami, dimne bombe, 
rakete, mine, vodeni izstrelki, podvodne bombe, zažigalne bombe; 

b) vojaške naprave in komponente, ki so posebej izdelane za uporabo, sestavljanje, 
razstavljanje, streljanje ali detekcijo sredstev iz prejšnje podtočke.  

5. Vojaška oprema za opazovanje in vodenje ognja: 
a) računalniki in sistemi za opazovanje in vodenje ognja z uporabo infrardečih žarkov ter 

druge nočne naprave za opazovanje in vodenje ognja; 
b) daljinomeri, indikatorji položaja, višinomeri; 
c) elektronske komponente za sledenje ter giroskopske, optične, optoelektronske in 

akustične naprave; 
d) namerilne naprave za bombe in topove, periskopi za opremo, navedeno v tej prilogi; 
e) optične in optoelektronske opazovalne in namerilne naprave za prenosno in 

avtomatsko strelno orožje. 
6. Tanki in posebna bojna vozila: 

a) tanki; 
b) oborožena ali oklepna vojaška vozila, vključno z amfibijskimi vozili; 
c) oklepni avtomobili; 
d) polgosenična vojaška vozila; 
e) druga vojaška vozila; 
f) priklopniki, posebej izdelani za prevoz streliva iz 3. in 4. točke te priloge. 

7. Toksične ali radioaktivne snovi: 
a) kemična in biološka sredstva ter radioaktivne snovi za vojaške namene in 

dekontaminacijo;  
b) vojaške naprave za širjenje, detekcijo in odkrivanje snovi iz prejšnje podtočke; 
c) sredstva za izvajanje protiukrepov ob uporabi sredstev iz te točke. 

8.    Smodniki, eksplozivi, pirotehnični elementi in tekoča ali trdna pogonska sredstva: 
a) smodniki, pirotehnični elementi, tekoča ali trdna pogonska sredstva, posebej izdelana in 

prirejena za uporabo s sredstvi iz 3., 4. in 7. točke te priloge;  
b) vojaški eksplozivi; 
c) zažigalne in zamrzovalne snovi za vojaško uporabo. 

9. Bojne ladje, vključno s specialno opremo: 
a) bojne ladje vseh vrst; 
b) oprema, posebej izdelana za polaganje, detekcijo in čiščenje min; 
c) podvodni kabli. 

10. Zrakoplovi in oprema za vojaško uporabo. 
11. Vojaška elektronska oprema. 
12. Naprave in aparati za opazovanje, elektronsko ali radijsko izvidovanje. 
13. Druga vojaška oprema in sredstva: 

a) naprave za čiščenje vode, izdelane posebej za vojaške namene; 
b) pomožna električna oprema za delovanje vojaških poveljstev; 
c) potapljaška oprema za vojaške namene. 

14. Specializirani deli ali dodatki za opremo, sredstva ali sestavni deli opreme, ki je določena v tej 
prilogi, če se uporabljajo za vojaške namene. 

15. Stroji, oprema, naprave in komponente, izdelane posebej za uporabo, sestavljanje, 
razstavljanje in streljanje ter preučevanje, proizvodnjo, preizkušanje in preverjanje vojaškega 
orožja, streliva in vojaških naprav, ki so določene v tej prilogi. 


