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Modul  3. Finančne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T2-A3 

Tema 2. Registracija, davki + zakonske zahteve 

Učni rezultati 
Poznavanje in razumevanje registracije, davkov in zakonskih zahtev 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                              ☒  F2F trening 

☒  Individualno e-učenje                                              ☒  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                      ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Mešano učenje (celoten razred + naloga) 

Trajanje 180 minut: 
30 minut pri pouku (ali prek spleta) / 90 minut naloga / 60 minut pri pouku 

Prostor/ 
oprema 

PC / prenosni računalnik / računalnik / tablični računalnik / pametni telefon 
Ustrezna programska oprema (npr. Word, PPT, Keynote, Pages, prezi ali 
podobno) 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Dostop do interneta 

Priloženi 
delovni listi 

Delovni listi niso potrebni 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Aktivnost 3.1 (Terminologija) 
 
Mentor ptredstavi naslednje izraze in zagotovi, da vsi razumejo njihov pomen      
(tudi ustrezen znak ali znake za gluhoneme): 

• Pravno organizacijski okvir podjetniških dejavnosti 

• Trgovinsko pravo 

• Davčna zakonodaja 

• Socialno zavarovanje 

• Podjetje / “trgovinski” register 
 
Aktivnost 3.2 (Naloga) 
 
Vsak udeleženec prejme pravno poslovno obliko za raziskovanje (ta se razlikuje 
od države do države in jo mentor pripravi vnaprej). 
 
Zgornji izrazi naj služijo kot teme, katere naj udeleženci uporabijo za spletne 
raziskave, da bi ugotovili, katere pravne zahteve so za njihovo poslovno obliko 
(tj.delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, predpisi o trgovinskem 
pravu,  davčna zakonodaja itd.). Udeleženci naj nato povzamejo svoje 
ugotovitve. Njihovi povzetki so lahko v pisni obliki,  lahko pa so tudi v obliki 
predstavitve PPT ali podpisanega video povzetka (v primeru gluhih učencev). 
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Predavatelj izbere najboljši povzetek/predstavitev za vsako pravno obliko, ki ga 
bo prikazal / predstavil v skupini. Vsi udeleženci so vabljeni, da pošljejo svoje 
povratne informacije in navedejo vse dodatne informacije, do katerih so morda 
prišli pri svoji nalogi. 
 
Ker se pravne oblike poslov med državami razlikujejo, so zgoraj navedeni 
obrazci zgolj primeri in predavatelji, pred izvajanjem raziščejo posebnosti svoje 
države. 
 
Aktivnost 3.3 (povzetek / skupinska razprava) 
 
V primeru, da še ostane čas, lahko sledi skupinska razprava o prednostih in 
slabostih različnih oblik poslovanja. 

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

“Guide to business-Start ups” by Business Start-up Service of the Austrian 
Federal Economic Chamber in Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Upper 
Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg, Vienna 

Nasveti 

Če se izvaja s skupino gluhih, je treba poskrbeti, da je med uvajanjem v 
terminologijo in razpravo v skupini možen očesni stik (npr. stoli v krogu) 
 
Če je skupina mešana in vključuje gluhe udeležence, mora biti tolmač za 
znakovni jezik skrbno postavljen, da zagotovi polno razumevanje vseh 
udeležencev tečaja. Če je preko video povezave , je treba tolmača pripeti na 
zaslon (povečati), da se omogoči učinkovito tolmačenje. 
 
Za skupine, ki vključujejo udeležence z učnimi težavami, nižjo pismenostjo ali 
brez predhodnih izkušenj z uporabo interneta, lahko predavatelji za lažje 
razumevanje uporabljajo vnaprej pripravljene kartice s terminologijo in ustrezne 
slike / fotografije. 
 
Predavatelji lahko manj izkušenim skupinam zagotovijo dodatna navodila, tako 
da predlagajo, kje naj začnejo iskanje po internetu, ali pa jim posredujejo 
določen URL v njihovem jeziku, kjer lahko najdejo potrebne informacije 
npr. https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/guide-for-
business-start-ups_2020.pdf  
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