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Spoštovani podporniki Nogometnega društva Mozirje, 

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili del svoje dohodnine nameniti delovanju Nogometnega društva 

Mozirje. 

Za vse, ki bi želeli v prihodnje del dohodnine namensko usmeriti Nogometnemu društvu Mozirje, 

sporočamo, da je tokrat to mogoče urediti le z nekaj kliki preko povezave:  

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal

%2fPersonalPortal%2fCommonPages%2fDocuments%2fNew.aspx%3fformType%3dDoh_Don&formType

=Doh_Don 

Obrazec za namenitev dohodnine lahko oddate tudi po pošti ali osebno (pristojni finančni urad). 

Ta sredstva v Nogometnem društvu Mozirje namenjamo za nakup opreme za treninge ter urejanje igrišč. 

Z vsakim namenjenim evrom imamo boljše pogoje za vzgojo naših otrok. 

Zaradi tega vaša dohodnina ne bo spremenjena, le izkoristili boste pravico, da del denarja, ki ga sicer 

obdrži država, razporedite tja, kamor sami želite. Če to storite do 31.12, bo davčni organ to upošteval že 

za leto 2020. 

Glede na to, da smo društvo v javnem interesu, lahko sredstva iz dohodnine za delovanje Nogometnega 

društva Mozirje nameni vsakdo in ne le član društva, zato bomo veseli, če boste prepričali še kakšnega 

sorodnika ali znanca, da podpre naše delovanje. 

Pošiljamo vam nekaj korakov za lažjo registracijo in donacijo dohodnine ND Mozirje preko spleta: 

1. Klik na zgornjo povezavo in vpis davčne številke: 

 
 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fCommonPages%2fDocuments%2fNew.aspx%3fformType%3dDoh_Don&formType=Doh_Don
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fCommonPages%2fDocuments%2fNew.aspx%3fformType%3dDoh_Don&formType=Doh_Don
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fCommonPages%2fDocuments%2fNew.aspx%3fformType%3dDoh_Don&formType=Doh_Don
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2. Registracija novega uporabnika: pri registraciji novega uporabnika boste na mail najprej dobili 

potrditveno povezavo. Po potrditvi boste vpisali ime in priimek ter številko, ki jo najdete na 

INFORMATIVNEM IZRAČUNU DOHODNINE. Primer številke DT 05 07-56978-1 (v polje vpišete 

samo krepko odebeljene številke). V polju pri vpisu boste imeli prav tako vse obrazloženo. 

Vsi tisti, ki ste že registrirani na portalu e-davki ta korak preskočite in nadaljujete s prijavo. 

3. Izberite oddajo novega dokumenta: 

 
4. Izberite dohodnina Doh-Don ˝Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije˝: 

 
5. Vpišite davčno številko upravičenca 95406611 (Nogometno društvo Mozirje) in odstotek 0,5 (to 

je višina odstotka, ki ga lahko namenite za donacijo društvu) ter oddate vlogo: 

 

6. V zadnjem koraku donacijo samo potrdite (digitalno podpišete). 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav. 

 

Upravni odbor Nogometnega društva Mozirje 


