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Cena kruha
Predstavljamo del učne enote iz priročnika z naslovom Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj, ki je nastal 
v okviru projekta sustain. Projekt sustain povezuje učenje z raziskovanjem s trajnostnim razvojem. 
Več o tem na: 
www.sustain-europe.eu, 
www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Projekti/SUSTAIN/Hrana.pdf

Učno enoto o ceni kruha so sestavili sodelavci iz Av-
strije, zato navedene cene kruha in drugi stroški proi-
zvodnje veljajo za Avstrijo. V Sloveniji so cene nekoli-
ko nižje, vendar so razmerja med cenami in stroški 
približno enaka.

Cilji

– Otroci spoznajo, da je cena kruha sestavljena iz več 
postavk (stroškov).

– Otroci spoznajo, da je velika razlika med ceno proi-
zvodnje in končno prodajno ceno. 

– Seznanijo se z besedami, ki se uporabljajo v podjetni-
štvu (proizvodnja, cena, dobiček, strošek, davek …).

– Razumejo enostavne pojme s področja ekonomije.

Raziskovalno vprašanje

Zakaj je razlika v ceni proizvo-
dnje in prodajni ceni kruha?

Trajanje: 
2 učni uri po 50 minut

Pripomočki in materiali

Concept Cartoon in 3 karton- 
čki s slikami za spodbujanje 
razprave.
(Pojmovna slikanica Concept 
Cartoon je pripomoček za 
spodbujanje razprave in 
pogovora o različnih zamislih 
ali stališčih. Na slikah je neka 
situacija ali ilustriran pojav in 
različne razlage, ali menja otrok 
o njem.)  

Priporočljivo za to enoto: izkušnje s pripravo testa in 
peko kruha. Poznavanje cene kruha (hlebec), pripra-
vljenega doma. Otroci so spekli svoje hlebčke in vedo, 
da je za 22−24 hlebčkov potrebno 1 kg moke. Izraču-
nali so tudi, koliko stane hlebček kruha spečen doma 
(približno 30 centov v Avstriji).

Predlog za zaporedje dejavnosti

1. Uporabite Concept Cartoon za začetek razprave o 
ceni kruha.

2. Razpravo spodbudite z vprašanji, ki so na Concept 
Cartoons: 
Kaj mislite, kaj bo odgovorila deklica?
Ali se bo pritoževala, kako drag je kruh iz pekarne?
Kako lahko razložite razliko v ceni? 
Ali je pek reven ali bogat?

Računanje:

Za to štručko sem 
plačal v pekarni čez 
cesto_____ evrov.

Danes smo v šoli pekli 
kruh in izračunali, da taka 
štručka stane samo _____ 

evrov. Si predstavljate?
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3. Igra vlog. Nakup kruha v mali pekarni (2 prodajal-
ca, 1 računovodja, 3 kupci).

Kupec kupi 1 kg kruha, hlebec pripravljen iz or-
gansko pridelanega žita. Cena za kg je 6,36 €. Po-
govarjajo se o ceni kruha in o prednostih, dobrih 
lastnostih: je organsko pridelan, ročno zamesen, 
dolgo ostaja svež, dobrega okusa …
Drugi kupec vzame hlebec črnega kruha (1 kg) in 
4 žemlje za 3,34 €.
Tretji kupec kupi 3 polnozrnate žemlje in 1 kg rže-
nega kruha za 6,30 €.
Računovodja izračuna zaslužek. V 15 minutah je 
pekarna zaslužila: 
6,36 € + 3,34 € + 6,30 € = 16,0 €.
V eni uri pekarna zasluži: 16,0 € x 4 = 64 €.
V enem dnevu pekarna zasluži 16 € x 10 = 640 €.
V enem mesecu (25 dni, ko je pekarna odprta) pe-
karna zasluži: 16.000 €.

4. Pogovorite se o številkah z učenci. Kaj menijo, ali 
je pek bogat?

5. Pokažite učencem kartonček s sliko 1 o stroških 
proizvodnje (peke kruha).

Računovodja razdeli zaslužek na stroške, ki jih 
imajo pri tem (mesečni stroški):
– moka stane 1.050 €,
– kvas, sol, semena, sladkor in druge začimbe sta-

nejo 1.050 €,
– energija in voda staneta 1.200 €,
– najemnina za prostore je 800 € na mesec.

Skupaj so stroški 4.100 €.
Mesečni zaslužek: 
16.000 € – stroški 4.100 € = 11.900 €.

6. Pokažite in pogovorite se o sliki 2 (kartonček s sli-
ko 2). Prikazane so plače in prispevki za zdravstve-
no zavarovanje in za pokojninski sklad: 
– 1. prodajelec dobi 1300 € na mesec.
– 2. prodajalec dobi 1300 € na mesec.
– Pek dobi 1.900 € na mesec.
– Računovodja dobi 600 € na mesec, ker dela za 

pekarno le 10 dni na mesec.

Za tri zaposlene plačajo 1400 € prispevkov za zdra-
vstveno zavarovanje in socialno zavarovanje (po-
kojninski sklad). 
Računovodja ponovno izračuna:
11.900 € − 6.500 € = 5.400 €.

7. Pogovor o pojmih predstavljenih na slikah. Opravlje-
no delo je povezano z zaslužkom − mesečno plačo. 

Zakaj morajo starši delati? 
Kaj vse morajo plačati iz svojega zaslužka? Hrano, 
stanovanje, konjičke … 

STROŠKI
PROIZVODNJE

Slika 1: Stroški proizvodnje
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PLAČE IN SOCIALNI PRISPEVKI 
ZAPOSLENIH

Pojasniti je potrebno, kaj je zdravstveno zavarova-
nje. Kam gremo, ko zbolimo? Ali ste že kdaj bili v 
bolnici? Kdo to plača? Razložimo, da to plačamo z 
mesečnimi prispevki v Zavod za zdravstveno zava-
rovanje, ta pa plačuje zdravnika, ko zbolimo. 
Pojasnimo še, kaj pomeni socialno zavarovanje. Kaj 
delajo stari starši, ali so še zaposleni? Če niso, s čim se 
preživljajo? Ali dobijo pokojnino? V času, ko delajo, 
morajo zato mesečno plačevati socialne prispevke. 
Tudi ko zgubimo delo, dobimo iz socialnega zava-
rovanja nadomestilo za brezposelne, tako lahko 
preživimo do časa, ko se spet zaposlimo. 

8. Pokažite kartonček s sliko 3, ki prikazuje socialno 
zavarovanje in davke.

Računovodja zopet računa: 
lastnik za svoje socialno zavarovanje plača 592 €. 

dodatno plača še davke v višini 3030 €.
5.400 € − 3.622 € = 1.778 €

9. Pojasnite pojem davek. 

Kdo ve, zakaj so davki in zakaj jih moramo plačevati? 
Kdo plačuje učitelje, policaje, gasilce? 
Kdo vzdržuje in čisti parke in ulice? 
Kdo plačuje za gradnjo šol in bolnišnic? 
Vse to se plačuje iz davkov, zato mora vsak, ki je za-
poslen, del zaslužka dati za davke. 

10. Te zaključke povežite z začetnim vprašanjem: ali 
je lastnik pekarne bogat? 

Kaj pa otroci, kakšno delo bi opravljali, ko odra-
stejo? 
Koliko zaslužijo prodajalci, učitelji, zdravniki, 
pravniki in drugi? 
Podatke poiščite na spletu. Kakšna izobrazba je 
potrebna za določeno delo – poklic? 
Kaj je še potrebno, da se lahko zaposliš na stalnem 
delovnem mestu? Ali je plača najpomembnejša pri 
zaposlitvi, kaj je še potrebno upoštevati?

Dodatne ideje in povezave

POLIS − zanimiva spletna stran(v nemščini) 
o službah, delu, plačah:
http://www.politik-lerner.at/site/gratisshop/
shop.item/106166.html

SOCIALNA VARNOST 
LASTNIKA IN DAVKI

Slika 2: Plače in socialni prispevki zaposlenih

Slika 3: Socialna varnost lastnika in davki


