
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA PRIJAVE VODNEGA PLOVILA                         

Davek od plovil se plačuje od plovil, ki so daljša od petih metrov in so vpisana v evidencah 
vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah (razen plovil 
v gradnji), od plovil, ki so daljša od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike 
Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana 
ter od plovil, ki so daljša od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in 
izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so 
registrirana v tujini. 

Davčni zavezanec – lastnik plovila, mora plovilo, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidence 
plovil, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, a v 
teh evidencah ni vpisano, prijaviti pri davčnem uradu v tridesetih dneh od nabave plovila.  

Davčni zavezanec mora v tridesetih dneh od datuma nastale spremembe davčnemu uradu 
prijaviti vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se spremeni davčna
obveznost, če je ni prej sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil. V istem 
roku mora davčnemu uradu sporočiti tudi spremembe vseh drugih podatkov iz prijave, če jih 
ni prej sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil. 

Davek na plovila se ne plača za plovila, ki so potrebna za opravljanje registrirane dejavnosti, 
razen če se uporabljajo hkrati za zasebne namene in za opravljanja registrirane dejavnosti, 
ali če je plovilo naložba v kapital in se ne uporablja za opravljanje dejavnosti.  

1. Podatki o zavezancu  

Vpišejo se podatki o posameznem lastniku plovila, lastniškem deležu in podatki o 
morebitnem zastopniku ali uporabniku plovila.  

Pri solastništvu oziroma skupnem lastništvu plovila je davčni zavezanec vsak solastnik 
oziroma skupni lastnik plovila, lahko pa sporazumno določijo osebo, ki se v davčni evidenci 
evidentira kot zastopnik in je s tem pooblaščen za opravljanje dejavnosti v zvezi z odmero in 
plačilom davka in sporočanjem podatkov davčnemu uradu. V tem primeru je treba v prijavi 
poleg podatkov o lastniku označiti tudi zastopnika oziroma navesti njegove podatke.    

Davčni zavezanec je lahko tudi uporabnik plovila, ki je predmet pogodbe o lizingu ali 
pogodbe o zakupu. V tem primeru se v prijavi poleg podatkov o lastniku vpišejo tudi podatki 
o uporabniku. Navedba podatkov o uporabniku pomeni, da sta z lastnikom sporazumna, da 
je davčni zavezanec uporabnik plovila in ne lastnik.       

2. Podatki o plovilu

Pod vrsto oziroma tip plovila se vpiše podatek kakršen se zahteva z vpisnim listom plovila 
oziroma kakršen je naveden v listini o pridobitvi plovila (kupoprodajna pogodba, račun o 
nakupu, carinska deklaracija, izjava o gradnji plovila z ustrezno dokumentacijo in podobno) 
ali je razviden iz drugega ustreznega dokumenta.   

Pod označbo plovila se vpiše registrska označba in ime iz vpisnega lista oziroma drugega 
identifikacijskega dokumenta, če je plovilo evidentirano, sicer se pripiše, da ni evidentirano. 

Pod namembnost plovila se vpiše podatek iz vpisnega lista plovila oziroma se navede 
podatek, ki bi bil vpisan ob vpisu plovila (zasebni namen, zasebni in gospodarski namen, 
naložba v kapital).



Številka vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katero je plovilo vpisano, je 
podatek z vpisnega lista plovila, če je to evidentirano, sicer se pripiše, da ni evidentirano.  

Vpiše se tudi podatek o dolžini plovila v metrih, z dvema decimalnima mestoma, leto  
izgradnje in datum nabave plovila, iz vpisnega lista oziroma iz listine o pridobitvi 
(kupoprodajna pogodba, račun o nakupu, carinska deklaracija, izjava o gradnji plovila z 
ustrezno dokumentacijo in podobno) ali iz drugega ustreznega dokumenta.   

3. Podatki o pogonu plovila

Podatki o pogonu se vpišejo za vsako vrsto pogona posebej. Pod vrsto pogona se označi
šifra za vgrajeni oziroma izvenkrmni pogon. Moč posameznega pogona se navede v 
kilovatih. Vpiše se tudi podatek o letu vgradnje oziroma namestitve pogona in leto izdelave 
pogona.              

Kot podatki o pogonu plovila se vpišejo podatki z vpisnega lista plovila v evidenci plovil 
oziroma iz listine o pridobitvi (kupoprodajna pogodba, račun o nakupu, carinska deklaracija),  
ali z drugega ustreznega dokumenta.   


