
Blaginja  
 
Na začetku leta smo se odločili, da bomo obravnavali nastanek blaginje, ki nam je 
vsem samoumevna, pa ni bilo vselej tako in tudi danes ni povsod v enakem obsegu.  
 
Laura Ostrelič je pripravila sledeč povzetek naših srečanj na temo blaginje. 
 
Ugotovili smo, da se je vse skupaj začelo s preživitvenim gospodarstvom v kameni 
dobi. To pomeni, da so ljudje pridelali toliko, da so se lahko vsakodnevno preživljali. 
Kmalu so spoznali, da tak način dela ni zelo produktiven in so si začeli deliti delo. Vse, 
kar so izdelali, so shranjevali v skednju in si pravično delili, da je vsak dobil tisto, kar 
je rabil za preživetje. Tak način se jim ni obrestoval, zato so začeli trgovati in tako je 
nastala menjalna trgovina.  
 
Z razvijanjem gospodarstva so se pojavljali tudi novi izumi. Glavna težava menjalne 
trgovine je bila določiti vrednost in to zamenjati za stvar/hrano enake vrednosti. Na 
srečo so našli rešitev v izdelavi denarja in s tem so se pojavili tudi temelji sodobnih 
trgovin. Z denarjem se je širil tudi trg in začeli so trgovati z ljudmi iz drugih predelov. 
Pojavila se je tudi potreba po večji količini istega izdelka, zato so se specializirali za 
določen del izdelave tega izdelka. 
 
Ker se je trg tako zelo širil, smo ljudje postajali vse bolj civilizirani in odkrivali smo 
čedalje več predelov sveta. Trgovine so postajale čedalje sodobnejše in vrstila se je 
cela četa novih izumov, ki so olajšali trgovanje. 
 
Po drugi svetovni vojni se je v Rusiji razvil socializem in s tem je tudi država podržavila 
zemljo ljudi in jim dodelila delovna mesta na tej zemlji. To je bilo obdobje petletk, ko je 
bilo vse načrtovano za pet let naprej in so vsi imeli skupno lastnino. 
 
V sodobnem svetu nas večina živi v blaginji, a zakaj? Ker pridelamo veliko več, kot 
smo kadarkoli prej in naše gospodarstvo deluje na intenzivnem pridelovanju.  
Ugotovili smo, da živi v obilju veliko ljudi, a ponekod še kar prevladuje preživitveno 
gospodarstvo. 


