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Course: „Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Posnetek 6: „Kaj se zgodi, če davka ne plačam?“ 
Opis posnetka 

 

 

Slika 

 
 

Naslov Kaj se zgodi, če davka ne plačam? 

Kratek opis Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kakšne so slabosti in posledice 
neplačevanja davkov. 

Podrobnosti Namen: 

Učenci razumejo, kakšne so slabosti in posledice neplačevanja davkov. 

Cilji: 

Prepoznati in razumeti koncept „sive ekonomije“. 

Razumeti, kaj predstavljajo ponaredki in zakaj škodijo gospodarstvu. 

Razumeti, da lahko davčna utaja prinese neželene posledice ne samo za osebe, ki 
utajijo davke, temveč tudi za vse, ki z njimi v tem sodelujejo.  

Pogovor o tem, kako lahko ljudje pomagajo preprečiti davčno utajo.  

Gradivo: 

Mikroposnetek „Kaj se zgodi, če davka ne plačam?“ 

Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor) 
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Besedišče: 

davki, siva ekonomija, davčna utaja, zaslužki 

Kako uporabiti 
to lekcijo 

Koraki: 

Predvajajte uvodni del posnetka. Ustavite posnetek in se prepričajte, da učenci 
razumejo zgodbo. 

Predvajajte prvi posnetek „Kako se skušajo ljudje izogniti plačevanju davkov?“, v 
katerem revizor pojasnjuje koncept „sive ekonomije“. Ustavite posnetek in se z 
učenci pogovorite o predstavljenih primerih. Pogovorite se, zakaj ima izogibanje 
plačevanju davkov negativne posledice za gospodarstvo in kaj se lahko zgodi, če 
nekdo utaji davke. 

Predvajajte posnetek „Še en način, kako podjetje utaji davke“, v katerem je 
predstavljeno podjetje v podobnem položaju. Ustavite posnetek in poudarite, 
zakaj ima davčna utaja negativne posledice za posameznike in celotno družbo. 

Predvajajte posnetek „Kako lahko državljani pomagajo preprečiti davčno utajo?“ 
in poudarite, zakaj je pomembno, da za izdelke in storitve, ki jih plačamo, 
prejmemo račun, ter kako to pripomore k dobremu gospodarstvu. 

Povzetek: 

Razpravo v učilnici lahko organizirate na podlagi pojmov, predstavljenih v 
mikroposnetku. Teme za obravnavo lahko vključujejo: 

Učence prosite, naj zapišejo tri stvari, ki se lahko zgodijo, če ne plačamo davkov. 
Na to temo začnite razpravo. 

Poučno igro, ki je na voljo v tem poglavju, lahko uporabite tudi za domačo nalogo 
za utrjevanje pojmov, predstavljenih v lekciji. 

Kategorija Mikroučenje 

Glavna ciljna 
skupina 

Učenci, stari od 9 do 12 let 

Povezane 
šolske teme 

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