
1 

 

Course: „Digital Tax Education and Tax Payments“ 
Lekcije za najstnike 
T02: „Sprostite se! Vsi plačujemo davke.„ 
Opis lekcije 

 

 

Slika 

 
Naslov Sprostite se! Vsi plačujemo davke. 

Kratek opis Lekcija je samostojno spletno učno gradivo. Sestavljena je iz 4 glavnih poglavij:  

Poglavje 1 – Kdaj morajo mladostniki plačati davke? 

Poglavje 2 – Prva služba 

Poglavje 3 – Izračun dohodka po obdavčitvi 

Poglavje 4 – Oprostitev davka proti davčni utaji  

Podrobnosti Namen: 

Študenti imajo zanimivo debato o svojih prvih službah, odgovornostih, davčni utaji 
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in obdavčitvi, ki pripomore k večjemu uživanju v zaslužku. 

 

Cilji: 

Lekcija je lahko zelo koristen vir, ki ga učitelji priporočajo za pripravo učne ure o 
etiki. Učencem se lahko izroči seznam pojmov, ki jih potrebujejo, da bi lahko sledili 
lekciji, na primer: 

• Kaj je dohodek pred obdavčitvijo? 

• Kaj je dohodek po obdavčitvi?  

• Kdaj se lahko najstnik zaposli? 

• Ali imajo tudi najstniki fiskalno odgovornost? 

• Zakaj morajo davkoplačevalci vsako leto izpolniti napoved za 
odmero davkov? 

• Kaj je oprostitev davka? 

 

Gradivo: 
Tečaj „Sprostite se! Vsi plačujemo davke.„ 
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor) 
 
Besedišče: 

davki, obdavčitev, davkoplačevalci, fiskalna odgovornost, napoved za odmero 
davkov, oprostitev davka 

Kako uporabiti 
to lekcijo 

Koraki: 

Lekcija se lahko uporabi tudi za utrjevanje snovi, tj. za domačo nalogo po 
opravljeni učni uri o davkih v razredu. Učenci lahko rešujejo kvize in povejo svoje 
mnenje o nekaterih scenarijih, predstavljenih v lekciji, ki so povezani z razpravami 
in pojmi, ki so jih spoznali med učno uro. Naloge bi na primer lahko bile: 

• Pojasnite pogoje, pod katerimi se lahko mladostniki zaposlijo in razložite, 
kakšna dela lahko opravljajo.  

• Razložite, da so ob zaposlitvi fiskalno odgovorni.  

• Pojasnite, kdaj lahko pri zaposlenih najstnikih velja davek na dohodek.  

• Mladostnike pripravite na njihove prve zaposlitve z vidika njihovih 
pričakovanj.  

• Pokažite jim, kako se izračuna dohodek po obdavčitvi. 

• Pojasnite, kakšna je razlika med oprostitvijo davka in davčno utajo ter jih 
motivirajte, da se odločijo prav.  

 

Zaključek: 

Učitelji lahko uporabijo celotno lekcijo ali samo nekatera poglavja, kot se jim zdi 
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ustrezno. Povprečen čas, ki je potreben za celotno lekcijo, je približno 30 minut. 

Kategorija Lekcija e-učenja za mladostnike 

Glavna ciljna 
skupina 

Učenci, stari od 13 do 17 let 

Povezane 
šolske teme 

Ekonomija, etika, angleščina kot drugi tuji jezik, družbene vede 
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