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Course: „Digital Tax Education and Tax Payments“ 
Microlearning Clips 
Posnetek 7: „Katere davke poznamo?“ 
Opis posnetka 

 

 

Slika 

 
 

Naslov Katere davke poznamo? 

Kratek opis Namen aktivnosti je pomagati učencem razumeti glavne vrste davkov v Evropski 
uniji. 

Podrobnosti Namen: 

Učenci poznajo glavne vrste davkov v Evropski uniji. 

Cilji: 

Ugotoviti in poznati glavne vrste davkov v državah članicah. 

Razumeti razliko med posrednimi in neposrednimi davki. 

Pojasniti potrebo po obdavčenju dejavnosti posameznikov in podjetij. 

Prepoznati, v katere skupine sodijo predstavljeni primeri. 

 

Gradivo: 

Mikroposnetek „Katere davke poznamo?“ 

Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor) 
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Besedišče: 

davki, posredni in neposredni davki, davek od dohodkov pravnih oseb 

Kako 
uporabiti to 
lekcijo 

Koraki: 

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

Predvajajte prvi posnetek, v katerem sta predstavljena koncepta posrednega in 
neposrednega davka. Pojasnite, zakaj gre del dohodka posameznika za davke in 
kako je to povezano s storitvami, ki jih koristi. Pojasnite, zakaj je posredni davek 
drugačen od neposrednega. 

Predvajajte naslednje posnetke, v katerih Gabrijela, profesorica ekonomije, 
predstavi primere za posredni in neposredni davek. Z učenci se pogovorite o vseh 
konceptih, predstavljenih v primerih. 

Predvajajte posnetek, v katerem profesorica konča predstavljanje primerov in poda 
ključne značilnosti za obe vrsti davkov. Predvajajte zadnji posnetekin se z učenci 
pogovorite o carinskih dajatvah ter njihovi nujnosti za gospodarstvo. 

 

Povzetek: 

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

Učence prosite, naj sestavijo seznam posrednih in neposrednih davkov, ki jih je 
njihova družina do zdaj plačala. 

V razredu izvedite igro, v kateri eden igra carinika, drugi učenci pa morajo prevzeti 
paket in po potrebi plačati carinske dajatve, odvisno od vrednosti paketa. 

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

Kategorija Mikroučenje 

Cilj Otroci 

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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