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Lov na kmetijsko zemljo 

Kmetijska zemlja in pitna voda, kot temelj za preživetje kopenskih ekosistemov, sta vedno bolj 

omejeni dobrini 21. stoletja. Lakota na svetu se nezadržno širi, tretjina prebivalcev nima dostopa do 

pitne vode. Razmere poslabšujejo vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi, kot so ekstremne suše 

in poplave, kot posledica podnebnih sprememb. Nekateri pisci že opozarjajo, da ne bo kruha za cel 

svet »Kein Brot für die Welt«.  

Rodovitnih kmetijskih tal je vedno manj 

Na planetu Zemlja je vedno manj rodovitnih tal, vsak teden pa je 1,5 milijona več ljudi. En hektar 

mora prehraniti vedno več ljudi. Leta 1950 je bilo potrebno prehraniti 1,5 ljudi/ha, leta 2000 je bilo 

potrebno prehraniti 4,2 ljudi /ha in leta 2050 bo potrebno prehraniti  7 ljudi /ha. Pridelki poljščin se 

ne povečujejo tako hitro kot narašča prebivalstvo, produktivnost kmetijskih tal pa upada. Erozija 

ukrade vsako leto 10 milijonov ha tal. Zasoljevanje tal zaradi vroče in suhe klime uniči 3 hektarje 

plodne zemlje na minuto. Podnebne spremembe prinašajo ekstremne vremenske pojave z 

uničujočim delovanjem na tla. Pričakovati je zmanjšano možnost povečanja pridelkov in povečano 

tveganje pridelave. Prehransko varnost bo vedno težje zagotoviti. Zaradi enostavnega strahu od 

»pičle hrane«  se je svetovni lov na kmetijsko zemljo že začel.  

Novi kolonializem se začne porajat  

Finančni skladi, karteli in špekulanti kupujejo milijone hektarjev rodovitnih tal okrog po svetu. 

Lastnike malih kmetij povsod ogrožajo velike gospodarske sile. V reviji Global (dec.2019) je objavljena 

zgodba o razlaščanju zemlje v dolini Delte ob Misisipiju v ZDA. Med letoma 1920 in 1997 se je število 

kmetij zmanjšalo za 98%, izgubili so 4,9 milijona hektarjev in vso premoženje.  Večina kmetov, je 

zemljo izgubila zaradi diskriminacije v državnih programih, goljufij odvetnikov in špekulantov, 

onemogočanja posojil in celo ustrahovanj. Vso premoženje, ki so ga izgubili kmetje je prešlo v last 

veleposestnikov in korporacij. Danes se vse manj otrok postaranih veleposestnikov želi ukvarjati s 

kmetijstvom. V zadnjih 20 letih postajajo lastniki zemljišč vlagatelji tveganega kapitala in upravljavci 

skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in tudi pokojninski skladi. Vsi ti institucionalni 

vlagatelji kupujejo zemljo tako rekoč po celem svetu in malim kmetom onemogočajo konkuriranje. 

Evropski koncept skupne kmetijske politike daje prav tako prednost velikim posestnikom. Bogati 

posestniki zahodno evropskih držav so zakupili zemljo v vzhodni Evropi. Vendar se tudi v Evropi 

število stečajev kmetij povečuje. Z denacionalizacijskimi procesi je bila brez zadržkov zemlja vrnjena 

(tujim) veleposestnikom. Uresničile so se napovedi, da nas po vstopu v Evropsko skupnost čaka 

propad velikega števila malih kmetij.  

Socialna in prehranska varnost  

O socialni in prehranski varnosti Slovencev se sprašujejo le redki posamezniki. Kmetijska zemlja po 

mnenju večine ni vrednota. Lokalni oblastniki pogosto zatrjujejo, da kmetijstvo ni perspektivna 

panoga in kmetijska zemljišča spreminjajo v gradbena ali prodajajo vlagateljem tveganega kapitala. 

To je zaskrbljujoč proces, če vemo, da smo s tako skromno doto kmetijskih zemljišč na spodnjem 

robu samopreskrbe s hrano. Vsak dan v Sloveniji propade ena kmetija, ena pa se »zabetonira«.   
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Socialna izključenost malih kmetov in podeželja 

Vedno bolj je opazna socialna izključenost malih kmetov in s tem že vidimo znake socialne 

izključenosti celotnega podeželja. Socialno izključenost na podeželju pospešuje osip industrije,  

izguba delovnih mest, propad kmetijskih in živilsko predelovalnih podjetij ali celo njihovo prodajo 

tujcem. Kmetijstvo je oslabelo z izgubo tržne naravnanosti, z ekonomsko oslabitvijo kmetij, s 

povečano podzaposlenostjo na premajhnih posestvih, ki ne zagotavljajo socialne varnosti. Kaže se 

socialna izključenost celotnih območij z upadanjem tradicionalne ekonomske baze, s pomanjkljivo 

infrastrukturo, s pomanjkanjem razvojnih načrtov ter z izčrpanostjo človeških virov – majhna zaloga 

človeškega kapitala v znanju. Vračanje v okvire kapitalistične družbe in še hujšega neoliberalizma,  

nosi s seboj ponovno neizogiben pojav razslojevanja kmetov in prebivalcev na sploh. Srednji sloj 

izginja, bogati proti revnim se približujejo razmerju 1:99. Razslojevanje se najprej čuti na podeželju in 

med kmečkim prebivalstvom. Znano je, da so se  ljudje v kriznih in socialno negotovih časih, trdno 

oklepali še tako majhnih koščkov lastne zemlje. Trenutno pri nas še ni tako, čeprav je stopnja 

brezposelnosti dokaj visoka in eksistenca posameznika ni zagotovljena. Za enkrat še prevladuje 

mnenje, da se lastna pridelava hrane ne splača. V supermarketih je za enkrat na voljo veliko poceni 

hrane, neglede na njeno kakovost ali poreklo. Lokalna samooskrba se pri nas težko prijema.  

Negotovi časi zahtevajo odgovorno ravnanje 

Potrebno bo ponovno spoznanje, da je zemlja strateško nacionalno bogastvo, ki ga je potrebno imeti 

v domači lasti in jo ohraniti za zanamce. Šele takrat bo možno govoriti o dolgoročno vzdržno 

naravnanem razvoju. Trajnostni razvoj lahko temelji le na dolgoročnem obvarovanju trajnostnih 

dobrin, kot je kmetijska zemlja in voda. Varstvo kmetijskih zemljišč ni interes zgolj kmetijskega 

sektorja, ker tla poleg kmetijsko gozdarske funkcije (hrana,  biomasa) izvajajo še okoljske funkcije. 

Pogoste izjave lokalnih oblastnikov, da z varovanjem kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 

namembnosti zaviramo razvoj, so neutemeljene in ne vzdržijo na dolgi rok. Kajti trajnostni razvoj  je 

možen le ob ohranjanju naravnih virov v funkciji. Trajnostni razvoj podeželja je pogojen z zaščito in z 

ustreznim varovanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč in zaščito lastnikov zemlje. 

Obsežna izguba najboljših tal je po mnenju stroke največji politični  škandal v Sloveniji.  Vse druge 

stvari so popravljive, ko pa kmetijsko zemljo spremenimo v asfalt, tega zlepa ni mogoče popraviti. 

Urbanizacija in pozidava njiv predstavlja najhujšo grožnjo tlom. Je nepovratna in dokončna 

degradacija oziroma uničenje naravnega vira vsaj za dobo človeške civilizacije. Pozidava je toliko bolj 

skrb zbujajoča, če se zavedamo, da v Sloveniji imamo le 800 kvadratnih metrov kmetijskih površin na 

prebivalca,  preživitveni faktor pa je postavljen pri 2.000 kvadratnih metrih.  

Ne smemo pozabiti, da kmetijska zemljišča opravljajo okoljske funkcije v javnem interesu. Lastnik 

zemljišča je hkrati upravljavec javne dobrine, vendar lastnina ne daje pravice negospodarnega 

ravnanja in trajnega uničenja naravnih dobrin. Ohranjanje, varovanje in trajnostno gospodarjenje s 

kmetijskimi zemljišči je interes družbe. V primeru izrednih razmer, ki se skozi zgodovino prepogosto 

pojavljajo ne bi  bilo dobro pozabiti, da je lastna hrana cenejša od lakote in da prihodnja prehranska 

bilanca sveta ni zagotovljena.  


