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TRGOVANJE S POLJŠČINAMI  

 

 
Nakup in prodaja kmetijskih pridelkov 

- fizično ali virtualno, direktno ali borza 

- Dnevno spreminjanje cen  

- spremljanje informacij na trgih 

 (Svetovni / evropski / slovenski trg) 

 

Dnevno spremljanje cen, informacij 

Dnevno zaključevanje poslov 

Terminski zakupi/prodaja 

Logistika 

Obračuni, plačila 



Ekonomika pridelave poljščin 

Ekonomski rezultat pridelave je odvisen od količine in kakovosti pridelka ter cene. 

 

Vpliv na količino in kakovost  ima v veliki meri VREME – nimamo vpliva 

Imamo vpliv na CENO ?  

Do nedavnega smo lahko že med vegetacijo, v kolikor so se pojavljale neugodne 
vremenske ujme (suša, toča ...), predvidevali, da bo v jeseni koruza draga. Danes z 
globalizacijo trgov ni več tako, ujme oziroma izpadi pridelka v eni državi, tudi v veliko 
večjih kot Slovenija, praktično ne vplivajo na ceno pridelka. Proizvodnja v Sloveniji 
praktično ne vpliva na oblikovanje trgovalnih cen. 

Dolgoročno napovedovanje cene npr. koruze je enako netočno, kot če bi v tem trenutno 
napovedali vreme za naslednjo jesen. 

Ekonomskemu rezultatu pridelave poljščin se je tako poleg vpliva vremena, pridružil še 
dejavnik nestalne/nestabilne cene, na katero prav tako praktično nimamo vpliva.  

 

 

 

 

 

 



Cena kmetijskih pridelkov 

       

 Najpogostejši in največji vpliv na ceno imajo; 

- vreme (suša, moča...), naravne nesreče (požari, poplave, zmrzal...) 

- pričakovan pridelek in obseg površin  

- zaloge (???) 

- vpliv kapitala 

- politika 

 

 

1. TRŽNA CENA, se oblikuje na podlagi ponudbe/povpraševanje 

2. BORZNA CENA, cena formirana na borzi   

 

 



TRŽNA CENA 

Se oblikuje na podlagi  ponudbe pridelovalcev in povpraševanja kupcev.  

Omogoča fizični pretok blaga iz enega mesta na drugo mesto po znani-dogovorjeni ceni. 

 

Zelo pomemben podatek vsakega dogovora je kje blago prodajamo oz. kje kupujemo? 

Prodamo/kupimo naloženo  pariteta FCA            prevoz plača/organizira kupec 

Prodamo/kupimo dostavljeno   pariteta  CPT      prevoz plača/organizira prodajalec          

 

Pariteta: mesto obračuna (FCA, CPT, FOR, FOB, DDP....) 

S dogovorom paritete se ve, kdo plača stroške prevoza 

 

Pogosto je strošek prevoza tisti, zaradi katerega se tistemu, ki je blago prodal zdi da je 
(pre)malo dobil in tistemu, ki je blago kupil, da ga je (pre)drago plačal. 

 

 

 

 

 



BORZNA CENA 

Se dnevno (na 15 min) spreminja na borzi.  

Je cena s katero se v nekem trenutku z nekim blagom trguje na borzi 

 

 

Dve najpomembnejši borzi; 

- MATIF (Euronext) Paris, Evropa  

- CBOT Chicago, Amerika 

 

 

Leta 2010 je je bilo na borzah z žiti 15 krat več prometa, kot znaša svetovna letna 
proizvodnja le-teh. 

 

 

 

 

 



Gibanje cene pšenice na borzi MATIF v obdobju 2016-2018 

 

 

 

 



Gibanje cene oljne ogrščice na borzi MATIF v obdobju 2016-2018 

 

 

 

 



Kako trgovati na borzi; 

 

 

- potrebujemo posrednika (broker), zaračuna provizijo 

- minimalna trgovalna količina (Matif 50 t, CBOT 120-140 to) 

- določitev cene nakupa/prodaje 

- sklenitev pogodbe 

 

 

 



TERMINSKO VEZANO TRŽENJE POLJŠČIN 
 

Kdaj razmišljati o prodaji poljščin? 
 

 

Običajno začnemo razmišljati o prodaji poljščin šele, ko se bliža čas spravila. Takšen način 
se je zdel do nedavnega samoumeven in pravzaprav niti nismo poznali drugih načinov 
trženja. V zadnjih letih se tudi pri nas vedno bolj uveljavljajo terminski zakupi/prodaja 
poljščin, ki se jih pridelovalci v vedno večjem obsegu tudi poslužujejo. 

 Pridelovalcem se pojavljajo dodatna vprašanja kot so: kdaj je pravi trenutek za prodajo, kaj 
če ob zgodnji prodaji kasneje nastopi višja cena, suša, toča ...  

 

Prvi zakupi/prodaja  se pričnejo že ob setvi ali celo pred njo in se nadaljujejo vse do žetve in 
po njej. V tem obdobju, ki traja praktično celotno leto, se pojavljajo različna nihanja cen.  

 

 

 

 

 

 

 



TERMINSKO VEZANO TRŽENJE POLJŠČIN 

Nakup/prodaja; 

- dogovorjen posel v nekem terminu  (lahko že pred setvijo, pred ali po žetvi...kadarkoli) 

 

Dogovorimo; 

- proizvod (pšenica, ogrščica, koruza...) 

- leto pridelave in poreklo, certifikati 

- količino,  opcija poskusnega kamiona 

- kakovost (pšenica 11/76/220, koruza DON max 4000 ppb, ogrščica ALL IN) 

- pariteto (FCA, CPT...) 

- ceno (fiksna, vezana na borzno ceno...) 

- čas izdobave 

- potrditev s pogodbo, KI JE OBVEZUJOČA za oba partnerja 

 

 

 

 



 
TERMINSKO VEZANO TRŽENJE POLJŠČIN 

 
Kako zmanjšati tveganje glede cene? 

 

Zgodnji zakupi so cenovno zanimivi, vendar nosijo s seboj riziko morebitnih vremenskih 
ujm in zaradi tega izpadlega pridelka in kakovosti. Zato je pri terminskih zakupih 

vedno smiselno zakupe razporediti v več terminov, sploh v kolikor z njimi pričnemo 
zelo zgodaj: npr. koruza prvi zakup maja, drugi julija, in tretji septembra. Na ta način 

razbijemo riziko cene in pridelka.  

Naše izkušnje kažejo, da veliko pridelovalcev pri nas pogosto ne ve, kdaj in kako se odločiti 
za prodajo. Ko je cena 120 eur/t, želimo 130 eur/t, pri 110 eur/t, da bi bila cena 115eur/t, 

in ko je 90 eur/t, pa da smo se pred časom pogovarjali o ceni 95 eur/t.  

Vedeti moramo, da takšen način trgovanja zahteva zelo hitro reakcijo od pridelovalca. 
Ponudbe so včasih  urne, največkrat pa dnevne. Rezervacij ni, vsak dan so nova 

pogajanja in nove cene.  

 

 

 

 

 

 

 



TERMINSKO VEZANO TRŽENJE POLJŠČIN 
 

Kako zmanjšati tveganje glede cene? 

 

 

 

 

 

 

Obstaja opcija zavarovanja pred padcem cene. 
Hedging 
Postopek se izvede na borzi 
Borzni posrednik 
Vplačilo varščine (10% od vrednosti posla) 



ZAKLJUČEK 

 

 

Možnosti prodaje so številne, tako domačim kupcem kot v tujino. Na razpolago so različni 
načini prodaje. Lahko s terminskimi zakupi oziroma prodajami, lahko čakamo na žetev 
in prodamo kar smo zagotovo pridelali, lahko posušimo in skladiščimo.  

Želja vsakega pridelovalca je, da za svoj pridelek iztrži čim več. Kdaj je to, je danes zelo 
težko napovedati. Situacija je nepredvidljiva in negotova še za nekaj časa naprej.  

Dejansko pa kot zanesljivo priporočilo vsakemu pridelovalcu: vedno je pravi čas za 
prodajo tudi takrat, ko cena doseže naša realna pričakovanja.  

Prodaja naj ne bo najtežji del proizvodnega ciklusa, odločitve morajo biti razumne, 
enostavne in pridelovalcev ne smejo obremenjevati. 

 

 

 

 


