
 

 

 

Priloga IV: Seznam občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev  
 
(1) Občutljiva oprema obsega predvsem: 
1. opremo, aparate, naprave in sisteme za izvajanje policijskih pooblastil, prikritih preiskovalnih 

ukrepov in metod, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj; 
2. vozila, orožje, strelivo, eksplozive ter drugo opremo in sredstva, ki so v uporabi policije ali ki se 

uporabljajo za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti; 
3. opremo, aparate, naprave in sisteme za pregled oseb, prtljage in prostorov; 
4. opremo, aparate, naprave in sisteme za protidiverzantsko ali protiteroristično zaščito; 
5. opremo, aparate, naprave za dotiskovanje bankovcev, tiskanje novega apoena in kovanje 

tečajnih ali priložnostnih kovancev, njihovo distribucijo in hrambo; 
6. opremo, povezano z upravljanjem denarnih rezerv centralne banke; 
7. opremo, aparate, naprave in sisteme za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne 

dejavnosti, razen če oddajo naročil te opreme, aparatov, naprav in sistemov ureja 11. člen 
ZJNPOV, 

8. opremo, aparate, naprave in sisteme, ki se nanašajo na varovanje ter zaščito prenosa in 
obravnavanja tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki 
se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno, protiobveščevalno 
in varnostno dejavnost države. 

 
(2) Občutljive storitve obsegajo predvsem storitve, povezane z: 
1. namestitvijo, uporabo, vzdrževanjem in razgradnjo občutljive opreme iz predhodnega 

odstavka te priloge ali podobno; 
2. dotiskovanjem bankovcev, tiskanjem novega apoena in kovanjem tečajnih ali priložnostnih 

kovancev, njihovo distribucijo in hrambo; 
3. varnostjo listin, ki se nanaša na izdelavo in personalizacijo vizumov in dovoljenj za prebivanje; 
4. upravljanjem denarnih rezerv centralne banke; 
5. izvajanjem obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, razen če oddajo naročil teh storitev 

ureja 11. člen ZJNPOV. 
 
(3) Občutljive gradnje obsegajo predvsem stavbe in gradbene inženirske objekte ter njihovo 
projektiranje, ki so namenjeni: 
1. izvajanju vojaških in obrambnih nalog, policijskih pooblastil, prikritih preiskovalnih ukrepov in 

metod ter odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj; 
2. protidiverzantski ali protiteroristični zaščiti; 

3. izvajanju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, razen če oddajo naročil teh gradenj 

ureja 11. člen ZJNPOV, 

4. hrambi bankovcev, apoenov, tečajnih ali priložnostnih kovancev in zakladniških rezerv, 

5. izvajanju nalog na področju zunanjih zadev, povezanih z obravnavanjem tajnih podatkov. 


