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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 (COM(2020)0380),

A. ker 25 milijonov evropskih malih in srednjih podjetij zaposluje približno 100 milijonov 
ljudi in predstavlja več kot polovico evropskega BDP; ker mala in srednja podjetja 
predstavljajo enega od socialnih in gospodarskih stebrov Evrope, na primer glede 
regionalne krepitve, načrtovanja in kohezije na podeželju in drugje;

B. ker je bilo po podatkih Komisije leta 2017 v Evropi 22.000 kmetijskih zadrug ter 
289.000 proizvajalcev hrane in pijače, med katerimi je bilo 90 % malih in srednjih 
podjetij in mnoga delujejo na podeželju; ker imajo ta podjetja osrednjo vlogo v 
podeželskem gospodarstvu;

C. ker je v evropski zeleni dogovor vključen širok nabor politik za korenite spremembe za 
kmete in druge subjekte na podeželju, med drugim strategija od vil do vilic in strategije 
za biotsko raznovrstnost, uspešnost njihovega izvajanja pa je v veliki meri odvisna od 
usklajenosti skupne kmetijske politike in strateških načrtov držav članic s posameznimi 
cilji strategij; ker imajo mala in srednja podjetja osrednjo vlogo pri uresničevanju ciljev 
zelenega dogovora;

D. ker je pandemija covida-19 razgalila prekarni finančni položaj malih in srednjih 
podjetij, med katerimi si mnoga morda ne bodo opomogla po ukrepih za omejitev 
gibanja, ki so najbolj vplivali na prodajo sektorju gostinstva in tretjim državam;

E. ker je pandemija koronavirusa najbolj prizadela mala in srednja podjetja, številna med 
njimi pa so morala prenehati poslovati;

F. ker Unija tradicionalno podpira družinske kmetije, ki so značilna mala in srednja 
podjetja, ter želi to nadaljevati tudi v prihodnje; ker je strategija „od vil do vilic“ 
namenjena tudi takim kmetijam;

1. pozdravlja, da je v strategiji od vil do vilic upoštevana raznolikost malih in srednjih 
podjetij glede na poslovne modele, velikost, starost in podjetniške profile; poudarja, da 
bi morala strategija upoštevati njihov gospodarski in socialni vpliv na območja ali 
sektorje, v katerih delujejo;

2. opozarja, da je proizvodnja in predelava hrane nujni sektor, v katerem imajo mala in 
srednja podjetja zelo pomembno vlogo, ta sektor pa bo bistvenega pomena tudi med 
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okrevanjem po pandemiji covida-19; poudarja, da je okrevanje na podlagi evropskega 
zelenega dogovora in digitalnega prehoda priložnost za hitrejše zeleno in digitalno 
preoblikovanje in izkoriščanje njegovih možnosti; meni, da se je z epidemijo covida-19 
pokazala potreba po podjetjih socialnega gospodarstva, kot so mali distributerji hrane, 
ter da je treba podpirati vse, ki delujejo na področju zdravstva in prometa; meni, da je 
epidemija tudi pokazala, da je treba posebno pozornost nameniti podpiranju kmečkega 
turizma, ki ga izvajajo mala in srednja podjetja, in sicer s posebno dodelitvijo sredstev v 
načrtu za okrevanje, da bi kmečkemu turizmu nudili pomoč in podporo pri 
premagovanju posledic krize; pri tem poudarja sposobnost malih in srednjih podjetij v 
kmetijstvu, da se prilagodijo tržnim potrebam; opozarja na pomanjkljivosti pri 
delovanju zelenih pasov v času omejitve gibanja zaradi neusklajenih postopkov med 
državami članicami, kar je negativno vplivala na agroživilska mala in srednja podjetja, 
ter poudarja, da je treba preprečiti motnje na enotnem trgu in zagotoviti dobavo blaga; 
opozarja, da je nujno zagotoviti prosto gibanje sezonskih delavcev v tem sektorju, da bi 
se izognili pomanjkanju delovne sile v prihodnosti;

3. poudarja, da so mala in srednja podjetja bistveni sestavni del gospodarskega razvoja in 
zaposlovanja na podeželju, kjer predstavljajo približno 75 % vseh delovnih mest1; 
poudarja, da kmetijstvo je in mora ostati bistven in sistemsko pomemben sektor EU, saj 
kot primarna industrija, v kateri je zaposlovanje močno povezano z zemljo in ga ni 
mogoče preseliti, dobavlja visokokakovostne surovine za sekundarni sektor in živilsko 
industrijo v interesu evropskih potrošnikov; meni, da imajo mikropodjetja ter mala in 
srednja podjetja skupaj s podeželskimi podjetji in kmetijami osrednjo vlogo pri 
trajnostnem regionalnem razvoju, in sicer z uporabo lastnih virov v proizvodnji hrane 
ter za drugo blago in storitve, vključno z okoljskimi storitvami; poudarja, da je 
spodbujanje diverzifikacije, na primer prek kmečkega turizma, neposrednega trženja, 
socialnih storitev ali drugih dejavnosti na kmetiji, pomembna podjetniška podlaga, ki 
dopolnjuje dohodke kmetij, in poudarja, da je treba v večji meri podpreti podjetništvo z 
usposabljanjem, inovacijami, dostopnimi naložbami ter raziskavami in razvojem za 
mala in srednja podjetja v verigi preskrbe s hrano;

4. pozdravlja namero Komisije da v okviru nove strategije „od vil do vilic“ prilagodi 
rešitve, s katerimi bo malim in srednjim predelovalcem hrane ter malim in srednjim 
podjetjem v maloprodaji in živilstvu pomagala razviti nova znanja in poslovne modele, 
pri čemer se bo izogibala dodatnim upravnim in stroškovnim bremenom ter zagotavljala 
svetovalne storitve prek evropske podjetniške mreže;

5. pozdravlja začasni okvir Komisije za državno pomoč glede na hude posledice 
pandemije covida-19, s katero bo zvišala omejitve državne pomoči, da bodo države 
članice lahko odobrile pomoč do 100 000 EUR na posamezno kmetijo in do 80 0000 
EUR za podjetja za predelavo in trženje hrane; pozdravlja nov začasni ukrep iz uredbe o 
razvoju podeželja2, na podlagi katerega lahko države članice EU ponudijo podporo v 
višini do 7000 EUR na kmeta in 50 000 EUR na malo ali srednje podjetje; 

1 Poročilo Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) z dne 31. januarja 2018 o malih in 
srednjih podjetjih v evropskih regijah in mestih.
2 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 (UL L 347 20.12.2013, str. 487).



AD\1212740SL.docx 5/11 PE652.568v02-00

SL

6. poudarja, da je za kmetijsko proizvodnjo značilno nihanje v povpraševanju po delovni 
sili in da je po svoji naravi sezonska; poudarja, da je treba dobro razumeti zaposlovanje 
in stroške v kmetijstvu, da bi se lahko odzvali na nepričakovana nihanja;

7. poudarja, da ženske predstavljajo le 30 % upravljavcev kmetij v EU, pogosto pa so 
njihove kmetije precej manjše od kmetij v lasti moških;  poudarja, da je treba s ciljnimi 
ukrepi spodbujati in podpirati žensko podjetništvo v kmetijstvu ter raznolikost v malih 
in srednjih podjetjih glede na pomanjkanje kvalificirane delovne sile in nizko 
zastopanost žensk v podjetništvu; meni, da je večja dostopnost nenehnega 
izobraževanja, usposabljanja in nadaljnjega usposabljanja, tudi na področju vodstvenih 
veščin in znanja, bistvenega pomena za mala in srednja podjetja, vključeni pa bi morali 
biti ustrezni programi za mentorstvo, vodenje, pridobivanje veščino in izpopolnjevanje s 
posebnim poudarkom na potencialnih podjetnicah, vse to pa je bistvenega pomena za 
izkoriščanje tehnoloških in inovacijskih priložnosti ter nenehno izboljševanje 
produktivnosti v kmetijstvu v okviru trajnostnega gospodarstva; poleg tega poziva, da je 
treba bolj podpreti podjetniške pobude, veščine in znanja ter stalno in usmerjeno 
spodbujati poklicno izobraževanje in usposabljanje za ženske na podeželju;

8. meni, da prostotrgovinski sporazumi, sklenjeni med EU in njenimi svetovnimi partnerji, 
ne bi smeli ogrožati ranljive kmetijske industrije EU, ampak bi morali predstavljati 
priložnost za mala in srednja podjetja v kmetijskem sektorju; meni, da je izjemno 
pomembno, da se Komisija izogiba ukrepom, ki bi lahko škodili konkurenčnosti malih 
in srednjih podjetij ali načelu prostega trga, namesto tega pa naj se posveti odpravi ovir 
na enotnem trgu, s čimer bi okrepili in razširili kratke dobavne verige v agroživilskem 
sektorju; meni, da si je treba prizadevati za povečanje tržnega deleža malih in srednjih 
podjetij ter iskanje novih prodajnih možnosti v tretjih državah, tudi z dialogom, 
izmenjavo dobre prakse s trgovinskimi partnericami in novim informacijskim portalom, 
kadar to ne ogroža prehranske varnosti zadevnih strani in mora izpolnjevati veljavne 
podnebne zaveze; vztraja pri nadaljnjem izvajanju kampanj za promocijo evropskih 
proizvodov v tretjih državah; poudarja, da je mogoče z usklajeno trgovinsko politiko 
preprečiti nepošteno konkurenco proizvodov iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
evropskih standardov;

9. meni, da so desetletja globalizacije povzročila zmanjševanje industrije in selitev 
strateških sektorjev, kot sta hrana in zdravje, v EU in po svetu; opozarja na pomembne 
izkušnje iz pandemije covida-19, in sicer, da je treba ponovno pretehtati delovanje 
gospodarstva in posledice tega na oblikovanje politik EU; poudarja, da je zlasti treba 
spremeniti in uskladiti politike EU; Poudarja, daje treba SKP in trgovinsko politiko 
prilagoditi krepitvi prehranske varnosti v EU, na primer s selitvijo trajnostne kmetijske 
in živilske proizvodnje po vsej Uniji;

10. ugotavlja, da bolezni živali, kot so afriška prašičja kuga, kuga drobnice, vozličasti 
dermatitis in druge, so in še vedno zelo škodljivo vplivajo na mala in srednja podjetja v 
agroživilskem sektorju in povzročajo njihov propad, kar ima resne socialno-ekonomske 
posledice za lokalna gospodarstva; poziva odgovorne organe, naj poskrbijo za enako 
obravnavo ter se hitro in pošteno odzovejo in podprejo prizadeta podjetja;

11. poudarja, da bo strategija „od vil do vilic“ vplivala na večino kmetov, ki pogosto 
delujejo v v malih družinskih podjetjih in poslujejo z nizkimi maržami; meni, da lahko 



PE652.568v02-00 6/11 AD\1212740SL.docx

SL

ta strategija koristi vsem vrstam kmetijstva; poudarja, da je mogoče s strategijo ustvariti 
priložnosti za lokalne vrednostne verige, ki jih sestavljajo mali kmetje in živilska 
podjetja; pri tem pozdravlja namero Komisije, da razširi in spodbuja krožne poslovne 
modele in ponudi nove podjetniške možnosti, tudi z uporabo živilskih odpadkov, ter 
podpre posebne ukrepe, prilagojene agroživilskim malim in srednjim podjetjem; poziva 
k zadostni in ustrezni podpori pri prehodu na trajnostne prakse, tudi s s finančnimi 
instrumenti (zlasti v okviru skupne kmetijske politike, kohezijske politike in načrta za 
okrevanje) in poudarja, da je treba posebno pozornosti nameniti malin in srednjim 
kmetijam ter malim in srednjim podjetjem v kmetijskem in živilskem sektorju ter jih 
podpreti pri naložbah v regionalne ekološke oskrbne verige, da zaradi izvajanja 
strategije ne bodo v slabšem položaju ali upravno preobremenjeni; meni, da je 
pomembno v večji meri podpreti inovativne naložbe malih in srednjih podjetij ter jim 
pomagati pri ekološkem prehodu in okrepiti njihovo ekonomsko odpornost;

12. opozarja, da je digitalni prehod pomembno vprašanje za mala in srednja podjetja v 
agroživilskem sektorju in drugje; poudarja, da je treba spodbujati digitalno 
usposabljanje in izpopolnjevanje ter podporo in svetovanje malim in srednjim podjetjem 
o trajnosti in digitalizaciji; opozarja, da je treba povečati dostopnost in razpoložljivost 
širokopasovnih povezav v vseh podeželskih in obrobnih regijah in tako olajšati 
ustanavljanje malih in srednjih podjetij ter spodbujati inovativne načine proizvodnje, 
kot je precizno kmetovanje, saj je konkurenčnost malih in srednjih podjetij vse bolj 
povezana z zanesljivimi delovanjem digitalne infrastrukture in storitev; poleg tega meni, 
da je treba v okviru strategije za mala in srednja podjetja dati prednost pridobivanju 
osnovnih digitalnih veščin in znanja za vsa nedigitalna mala in srednja podjetja ter 
obveščanju o pravicah in obveznostih na področju digitalizacije, to pa je zlasti potrebno 
v sektorjih z visokim deležem malih in srednjih podjetij, kjer digitalizacija še ni dovolj 
razvita; zato poziva k usmerjenim ukrepom za podporo inovativnim malim in srednjim 
podjetjem pri uresničevanju trajnostnih in okolju prijaznih inovacij ter poudarja, da je 
pomembno razvijati tehnologije umetne inteligence, prilagojene agroživilskemu 
sektorju;

13. podpira poziv Komisije državam članicam in naročnikom, naj velika javna naročila 
razdelijo na manjše sklope, saj bi na ta način lahko olajšali sodelovanje agroživilskih 
malih in srednjih podjetij pri javnih naročilih, s čimer bi skrajšali in razširili dobavne 
verige v skladu s cilji strategije „od vil do vilic“; poziva, naj se za javne organe ter mala 
in srednja podjetja v ta namen pripravijo dodatne smernice o obstoječih možnostih 
prilagajanja ter se v ta namen prilagodijo predpisi o javnem naročanju;

14. poudarja, da se mala in srednja podjetja na podeželju, zlasti na obrobnih območjih, 
pogosto soočajo s posebnimi in zahtevnejšimi pogoji poslovanja, kot so majhni lokalni 
trgi in dolge razdalje do glavnih trgov, slabše prometne povezave, slaba digitalna 
povezljivost in slabše možnosti za usposabljanje; poudarja, da sta potrebni ustrezno 
zasnovana politika in podpora glede na razvoj trga, izvoz in trženje za podeželska mala 
in srednja podjetja;

15. meni, da bi bilo treba pri naslednji reformi skupne kmetijske politike močno 
poenostaviti upravne postopke, saj so mala in srednja gospodarstva zaradi birokracije v 
precej slabšem položaju v primerjavi z velikimi;
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16. meni, da bi bilo treba pri reformi skupne kmetijske politike zagotoviti bolj uravnoteženo 
podporo malim in srednjim kmetijam ter pri podpori EU dati prednost modelu družinske 
kmetije;

17. poziva k trdnemu proračunu za skupno kmetijsko politiko, ki bo kos novim izzivom 
zelenega dogovora, ter poziva, naj se pri dodelitvi sredstev Next generation EU 
prednostno podprejo mala in srednja podjetja;

18. je seznanjen z veliko razdrobljenostjo primarne kmetijske proizvodnje v primerjavi z 
drugimi nosilci v prehranski verigi, kar zmanjšuje pogajalsko moč malih kmetov, hkrati 
pa meni, da je treba okrepiti izjeme ter prilagoditve pri pravilih EU o konkurenci za 
kmetijski sektor in tako vzpostaviti boljše ravnovesje med različnimi izvajalci; 
pozdravlja novo zakonodajo o nepoštenih trgovinskih praksah3 ter jo ima za prvi 
pomemben korak k harmonizaciji pravil na ravni EU, s čimer bi se povečala pogajalska 
moč malih in srednjih podjetij v agroživilskem sektorju, vendar obžaluje, da v direktivo 
ni vključena prodaja z izgubo; poudarja, da si morajo EU in nacionalni organi bolj 
prizadevati za zaščito malih in srednjih podjetij pred nepoštenimi tržnimi praksami, ki 
so lahko posledica zlorabe prevladujočega tržnega položaja s strani velikih dobaviteljev, 
predelovalcev ali strank, zato poziva k doslednejši uporabi direktive o zamudah pri 
plačilih4 in poziva Komisijo, naj izboljša spremljanje in izvrševanje;

19. odločno podpira izvajanje načela „najprej pomisli na male“/test MSP v vseh 
zakonodajnih predlogih, zlasti pa pri prilagajanju ukrepov za podeželska mala in srednja 
podjetja v novi strategiji „od vil do vilic“ ter v strategijah za biotsko raznovrstnost, zato 
poziva Komisijo, naj pripravi ustrezne ocene učinka;

20. meni, da je podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
zelo pomembna za kmetije ter mala in srednja podjetja v agroživilskem sektorju in bi jo 
lahko namenili kmetijam in drugim podjetjem na podeželju, tudi malim in srednjim 
podjetjem, da bi zagotovili dolgoročni razvoj, diverzifikacijo in vzdržnost v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja; pozdravlja odločitev, da se 2 % neporabljenih dodeljenih 
sredstev EKSRP namenita kriznim ukrepom za reševanje malih in srednjih podjetij, ki 
jih je pandemija najbolj prizadela;

21. poudarja, da so številna podeželska območja EU tudi območja, kjer se proizvajajo 
kakovostni kmetijski proizvodi in živila; opozarja na pomen zadrug v agroživilskem 
sektorju in na njihovo dodano socialno vrednost za podeželje; poudarja pomen malih in 
srednjih podjetij v kmečkem turizmu in njihovo vlogo za dinamična podeželska 
območja z zagotavljanjem delovnih mest; zato poziva k podpori malim in srednjim 
podjetjem, ki so pogosto družinska podjetja, zlasti pri širokopasovnem dostopu in 
povezljivosti, kar bi prispevalo k promociji njihovih proizvodov na enotnem trgu ter, po 
potrebi, k odpravljanju trgovinskih ovir v tretjih državah; poziva k uvedbi elektronske 
oznake EU, kjer je ustrezno, da bi spletnim potrošnikom zagotovili sodoben in digitalen 
seznam sestavin in informacij o hranilni vrednosti; poudarja, da je spodbujanje 
diverzifikacije, na primer s kmečkim turizmom, neposrednim trženjem, socialnimi 

3Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih 
praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, str. 59).
4Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri 
plačilih v trgovinskih poslih, (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).



PE652.568v02-00 8/11 AD\1212740SL.docx

SL

storitvami ali drugimi dejavnostmi na kmetiji, pomembna podjetniška podlaga in lahko 
prispeva k zadostnemu dohodku za kmetijska podjetja;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi popolno in enotno izvrševanje direktive o zamudah pri 
plačilih in direktive o nepoštenih trgovinskih praksah, da bi izboljšali delovanje celotne 
verige preskrbe s hrano na enotnem trgu EU in okrepili pogajalski položaj kmetij, 
zadrug ter agroživilskih malih in srednjih podjetij;

23. poziva lokalne, regionalne in nacionalne organe, naj podprejo in spodbujajo uporabo 
shem kakovosti EU in/ali držav članic in regij za agroživilske proizvode, zlasti med 
malimi in srednjimi podjetji, in sicer kot sredstvo za ustvarjanje delovnih mest in 
ohranjanje tradicionalnih proizvodnih praks in kulinarične dediščine;

24. obžaluje, da so nove določbe, ki jih predlaga Komisija v uredbi o razvoju podeželja kot 
pomoč kmetom pri premagovanju krize, diskriminatorne do držav, ki ob koncu 
programskega obdobja nimajo sredstev, zato lahko to neravnovesje povzroči 
izkrivljanje konkurence med državami članicami;

25. opozarja, da v nekaterih sektorjih, kot je čebelarstvo, prevladujejo mikro- ali mala in 
srednja podjetja, ki nimajo enake finančne likvidnosti kot večja podjetja, kar otežuje 
pridobivanje posojil ali drugih podobnih finančnih instrumentov za rast ali razvoj; 
ugotavlja, da imajo dejavniki, kot so cenovni pritisk in nenadzorovana ali prekomerna 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev v nekaterih regijah uničujoče gospodarske učinke na 
čebelarje ter mala in srednja podjetja, katerih poslovanje je odvisno od njih;

26. meni, da je boljša kakovost storitev in infrastrukture splošnega pomena enako 
pomembna na podeželju kot v mestih;  poudarja, da vsakodnevne storitve, kot so 
otroško varstvo, oskrba starejših, zdravstveno varstvo in šole, omogočajo boljši 
življenjski standard na podeželju in zmanjšujejo odseljevanje;

27. poudarja, da le 11 % kmetij v EU, večinoma malih in srednjih podjetij, upravljajo mlajši 
od 40 let; izreka pohvalo za veljavne ukrepe za podporo mladim kmetom, kot je plačilo 
za mlade kmete; vendar ugotavlja, da lahko mladi kmetje zaradi slabega pretoka 
informacij in upravnih bremen ne pridobijo subvencij EU; zato poziva k dodatnim 
usmerjenim ukrepom za mlade kmete; poziva, naj se bolj podpre prenos znanja med 
generacijami kmetov ter menjava generacij v kmetijstvu;

28. poziva k podpiranju pobud za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, da bi 
upoštevali potrebe kmečkih družin in poskrbeli za ustrezne ukrepe, kot sta starševski 
dopust in zagotavljanje nadomestnih delavcev ob bolezni;

29. ugotavlja, da je razvoj učinkovitih centrov znanja na področju bioenergije bistvenega 
pomena za primerno razvijanje potrebnih rešitev za podnebne spremembe, s čimer bi 
lahko prehod na ogljično nevtralno kmetijstvo do leta 2050 postal eden od stebrov 
zelenega dogovora;

30. poudarja, da je bioenergija iz kmetijstva in gozdarstva za mobilno in stacionarno 
uporabo že sedaj najhitrejši in najcenejši korak naprej pri mobilnosti in ogrevanju, v 
prihodnje pa jo je mogoče tudi hitro razširiti v okviru razumnih trajnostnih omejitev in z 
največjo učinkovitostjo emisij CO2; poudarja, da bi to dodatno prispevalo k ustvarjanju 
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regionalne dodane vrednosti in znatnemu zmanjšanju emisij CO2;

31. poziva Komisijo, naj podpre podjetništvo tako, da izboljša poslovno okolje na 
podeželju, in sicer z ukrepi za spodbujanje trajnostne rasti, hitrim dostopom do 
prožnega financiranja majhnega obsega (vključno s solidarnostnimi prihranki) in 
širokopasovnim dostopom do interneta po vsej Uniji;

32. meni, da bi bilo treba v postopke javnega naročanja vključiti določbe, na podlagi katerih 
bi lahko mala in srednja podjetja, zlasti pa lokalna med njimi, sodelovala na javnih 
razpisih, s čimer bi podprli proizvode z majhnimi in ničelnimi kilometri;

33. poudarja, da je pomembno malim in srednjim podjetjem v kmetijskem sektorju 
zagotoviti različne načine financiranja.
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