
 

1 

 

Course: „Digital Tax Education and Tax Payments“ 
Microlearning Clips 
Posnetek 11: „Davek na dodano vrednost – DDV“ 
Opis posnetka 

 

 

Slika 

 
 

Naslov Davek na dodano vrednost – DDV 

Kratek opis Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kaj je davek na dodano vrednost in 
kako se plača ter pobira v EU. 

Podrobnosti Namen: 

Učenci razumejo, kaj je davek na dodano vrednost in kako se plača ter pobira v 
EU. 

Cilji: 

Razumevanje splošnega koncepta „dodane vrednosti“ izdelka/storitve. 

Predstavitev prejemanja in plačevanja DDV, dokler ne doseže končnega cilja: 
državne blagajne. 

Določanje vloge EU pri pobiranju davkov in financiranje proračuna EU. 

Gradivo: 
Mikroposnetek „Davek na dodano vrednost – DDV“ 
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor) 
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Besedišče: 

davki, dodana vrednost, državna blagajna 

 

Kako uporabiti 
to lekcijo 

Koraki: 

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

Predvajajte prvi posnetek. Ustavite posnetek in se pogovorite, kako izboljšanje 
izdelka/storitve sčasoma doda vrednost končnemu izdelku/storitvi, namenjenemu 
potrošniku. 

Predvajajte posnetek, ki prikazuje, postopek DDV in določite vse sestavne dele, ki 
končnemu izdelku dodajo vrednost. Pogovorite se, kako to ustvari davek za vse, ki 
so prispevali k razvoju izdelka.  

Predvajajte posnetek „DDV in proračun EU“. Ustavite posnetek in si oglejte razliko 
v stopnjah DDV med državami članicami EU. Ugotovite vlogo EU pri pobiranju 
davkov? 

Povzetek: 

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

Kot primer navedite stol, ki se prodaja v trgovini. Na papir zapišite vsaj tri 
proizvajalce vmesnih sestavnih delov za stol. Predstavljajte si, da je cena stola v 
trgovini 50 evrov. Ali lahko izračunate višino DDV za ta izdelek v svoji državi in kdo 
s seznama bo moral ta davek plačati. 

Kakšna je stopnja DDV v vaši državi? Koliko DDV-ja morate plačati za izdelek, ki 
stane 30 evrov? 

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 13 do 17 let 

Povezane 
šolske teme 

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