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SKUPNA PROMETNA POLITIKA: SPLOŠNO

Prometna politika že 30 let spada med skupna področja politike, in sicer vse od sodbe
Sodišča Evropske unije z dne 22. maja 1985 o tožbi, ki jo je Evropski parlament vložil proti
Svetu zaradi opustitve ukrepanja. Poleg odpiranja prometnih trgov konkurenci in ustvarjanja
vseevropskih prometnih omrežij bo imelo v obdobju do leta 2020 vse večji pomen vprašanje
„trajnostne mobilnosti“, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov
v tem sektorju, ki ogrožajo uresničitev podnebnih ciljev Evropske unije.

PRAVNA PODLAGA

Člen 4(2)(g) in naslov VI PDEU.

CILJI

Že v rimskih pogodbah so države članice poudarile pomembnost skupne prometne politike, saj
so ji namenile celo posebno poglavje. Promet je tako postal ena prvih skupnih politik Skupnosti.
Prva prednostna naloga je bila vzpostavitev skupnega prometnega trga, tj. uresničitev svobode
opravljanja storitev in odpiranje prometnih trgov. Ta cilj je bil v veliki meri dosežen, saj se bodo
celo železniški trgi (storitve notranjega potniškega prometa) postopoma odprli konkurenci.
Pri odpiranju prometnih trgov gre hkrati tudi za ustvarjanje pravičnih konkurenčnih pogojev,
tako za posamezne načine prevoza kot tudi med njimi. Iz tega razloga je usklajevanje
nacionalnih zakonov in predpisov, vključno s tehničnimi, socialnimi in davčnimi okvirnimi
pogoji, sčasoma dobivalo vedno večji pomen.
Kljub srednjeročnemu zmanjšanju prometa po gospodarski krizi leta 2008 se je zaradi dokončne
vzpostavitve evropskega notranjega trga, padca notranjih meja, nižjih cen prevoza v povezavi z
odpiranjem in liberalizacijo prometnih trgov ter sprememb proizvodnega sistema in skladiščenja
obseg potniškega in tovornega prometa povečal. Z ekonomskega vidika zelo uspešen in
dinamičen prometni sektor pa se je srečeval z vedno večjimi socialnimi in ekološkimi
posledicami, zato je postajal model „trajnostne mobilnosti“ vedno pomembnejši.
Ta je razpet med dvema nasprotujočima si ciljema. Po eni strani je zagotavljanje cenovno ugodne
in učinkovite mobilnosti oseb in blaga ključni dejavnik za konkurenčnost notranjega trga EU in
osnova prostega potniškega prometa; po drugi pa se je treba spopadati z naraščajočim prometom
in s tem zmanjševati zunanje posledice, kot so prometne nesreče, bolezni dihal, podnebne
spremembe, hrup, okoljska škoda in zastoji v prometu.
Uporaba tega vodilnega načela zahteva celovit pristop za optimiziranje učinkovitosti
prometnega sistema, prometne organizacije in varnosti ter za zniževanje porabe energije
in vplivov na okolje. Glavni cilji so med drugim krepitev konkurenčnosti okolju prijaznih
načinov prevoza, oblikovanje celostnih prevoznih verig ob uporabi dveh ali več različnih vrst
prometa (kombinirani železniško-cestni promet ter intermodalnost) ter oblikovanje pravičnih
konkurenčnih pogojev med vrstami prometa s pravičnim zaračunavanjem zunanjih stroškov.
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Toda vložiti bo treba še veliko truda, saj se mora evropska prometna politika soočiti z velikimi
izzivi na področju trajnostnega razvoja, zlasti kar zadeva boj proti podnebnim spremembam.
Promet proizvede skoraj četrtino vseh emisij toplogrednih plinov (TGP) v EU-28 (gre za
drugega največjega proizvajalca TGP za energetskim sektorjem). Poleg tega je promet edini
sektor v Evropi, v katerem so se emisije TGP od leta 1990 povečale, skupno skoraj za 22 %.
(Po upadu gospodarske rasti leta 2008 so se emisije začele zmanjševati, vendar se dolgoročno
še vedno dvigajo.) Prav zato je v beli knjigi o prometu iz leta 2011 priporočeno zmanjšanje teh
emisij (vključno z emisijami mednarodnega letalskega prometa in brez emisij mednarodnega
pomorskega prometa) za 20 % med letoma 2008 in 2030 ter za najmanj 60 % med letoma 1990
in 2050 ter zmanjšanje emisij mednarodnega pomorskega prometa za 40 % med letoma 2005
in 2050. V beli knjigi je prav tako predlagano, da se uporaba trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo
ogljika v letalskem prometu do leta 2050 zviša za 40 % in da se uporaba avtomobilov na klasična
goriva v mestnem prometu do leta 2030 zmanjša za 50 %, do leta 2050 pa celo za 100 %.

DOSEŽKI

A. Splošne politične smernice
Bela knjiga iz junija 1985 o dokončnem oblikovanju notranjega trga je zajemala priporočila
za zagotovitev svobodnega opravljanja storitev, vsebovala pa je tudi določbe za posamezne
vrste prevoza in nekatere cilje, ki naj bi jih do 31. decembra 1992 dosegle vse vrste prometa
(kopenskega, pomorskega in letalskega). K temu so spadali izgradnja prometne infrastrukture v
interesu Skupnosti, poenostavitev pregledov in formalnosti ob prehodu čez mejo ter izboljšanje
varnosti. Komisija je 2. decembra 1992 sprejela belo knjigo o prihodnjem razvoju skupne
prometne politike (COM(1992)0494), v kateri je priporočala odpiranje prometnih trgov, razvoj
vseevropskega omrežja, krepitev varnosti in socialno usklajevanje. Poleg tega prva bela knjiga
pomeni preobrat v smeri celostnega in intermodalnega pristopa, ki temelji na vodilnem načelu
„trajnostne mobilnosti“. Pozneje je Komisija v svoji beli knjigi z dne 22. julija 1998 z
naslovom Pravične cene za uporabo infrastruktur: postopni pristop k oblikovanju skupnega
okvira na področju pristojbin za prometne infrastrukture v EU (COM(1998)0466) poudarila
velike razlike med državami članicami pri določanju pristojbin v prometu, ki so povzročile
večkratno izkrivljanje konkurence pri posameznih načinih prevoza in med njimi. Poleg tega naj
obstoječi sistemi za določanje pristojbin do zdaj ne bi zadostno upoštevati ekoloških in socialnih
vidikov prometa.
Komisija je v svoji drugi beli knjigi z naslovom Evropska prometna politika do leta 2010:
čas za odločitev (COM(2001)0370) najprej analizirala težave in potrebe evropske prometne
politike, zlasti v zvezi s širitvijo na vzhod. Napovedala je velik porast prometa, povezan z
naraščajočimi preobremenitvami in zastoji, še posebej v cestnem in zračnem prometu, ter z
naraščajočimi vplivi na zdravje in okolje. Za preprečevanje teh trendov in za vzpostavitev
ekonomsko učinkovitega ter hkrati tudi okoljsko in socialno prijaznega prometnega sistema
je Komisija predlagala sveženj 60 ukrepov. Na ta način naj bi ločili gospodarsko rast in
naraščanje prometa ter se spopadli z neenakomerno rastjo načinov prevoza. Cilj bele knjige iz
leta 2001 je bila vzpostavitev ravnovesja med deleži železniškega prometa, celinske plovbe in
pomorskega prometa na kratke razdalje na ravni iz leta 1998 (čeprav je Parlament v svojem
poročilu A5-0444/2002, str. 8, ta cilj označil za minimalen). Temu naj bi služili predvsem
ukrepi za prenovo železniškega prometa, za spodbujanje pomorskega prometa in prometa po
celinskih vodnih poteh ter za spodbujanje povezovanja različnih načinov prevoza. Poleg tega
se je Komisija zanašala tudi na pregled smernic za vseevropska prometna omrežja (TEN-T,
gl. preglednico 5.8.1), da bi jih prilagodila razširjeni Uniji in bolj kot v preteklosti spodbujala
odpravo ozkih grl v mednarodnem prometu. Tretji del bele knjige, osredotočen na pravice in

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.8.1.pdf
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obveznosti uporabnikov prometnih sistemov, je predvideval akcijski program za izboljšanje
varnosti v cestnem prometu, izboljšanje pravic potnikov ter vzpostavitev preglednosti stroškov
za vse načine prevoza s približevanjem načel določanja pristojbin za infrastrukturo. Kot četrto
področje pa je Komisija potrdila potrebo po odpravljanju vplivov globalizacije prometa.

IZVAJANJE IN RAZPRAVE O PRIHODNOSTI PROMETA

A. 2001–2008
Kljub trudu Komisije je skupna prometna politika do druge polovice osemdesetih let prejšnjega
stoletja le počasi napredovala. Pot do zakonodaje Skupnosti na področju prometa je bila
prosta šele s postopkom, ki ga je Evropski parlament sprožil proti Svetu zaradi opustitve
ukrepanja. Evropsko sodišče je v svoji sodbi z dne 22. maja 1985 v zadevi 13/83 o opustitvi
ukrepanja zahtevalo ukrepanje Sveta, kar je pomenilo pravi začetek skupne prometne politike.
Številni ukrepi, ki so bili napovedani v belih knjigah iz let 1992 in 2001, so bili medtem že
izvedeni oz. sproženi. Poleg tega je Unija v tem obdobju z evropskim satelitskim navigacijskim
sistemom Galileo, evropskim sistemom za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in
programom SESAR za izboljšanje infrastrukture za upravljanje zračnega prometa sprožila lastne
zahtevne tehnološke projekte. Junija 2006 je Komisija predstavila vmesni pregled bele knjige
(COM(2006)0314). Ocenila je, da ukrepi, ki so bili načrtovani leta 2001, ne zadostujejo za
doseganje zastavljenih ciljev. Med na novo ustvarjenimi instrumenti velja omeniti a) akcijske
načrte za logistiko tovornega prometa (COM(2007)0607), za uvajanje inteligentnih prometnih
sistemov v Evropi (COM(2008)0886) in o mobilnosti v mestih (COM(2009)0490), b) Naiades
in Naiades II (2013) – celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh
(COM(2006)0006) – ter c) strateške cilje in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do
leta 2018 (COM(2009)0008).
Komisija je julija 2008 predložila sveženj ukrepov za okolju prijaznejši promet, ki je temeljil
na strategiji za internalizacijo zunanjih stroškov pri vseh vrstah prevoza. Ta sveženj je vseboval
tri sporočila in en predlog revizije direktive o evrovinjeti (gl. preglednico 5.6.4 – A.2 Določanje
pristojbin za uporabo cest).
B. 2009–2015
Komisija je manj kot deset let po svoji drugi beli knjigi (2001) začela razpravo o dolgoročni
prihodnosti prometa (20–40 let) in rezultate predstavila v obliki sporočila z naslovom
Trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k integriranemu, tehnološko naprednemu
in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu (COM(2009)0279, str. 4). V sporočilu so
začrtani trendi, izzivi in možnosti evropskega prometnega sistema v prihodnosti, zlasti ob
upoštevanju a) napredka globalizacije, b) razvoja odnosov s tretjimi državami, c) povečanja
tovornega prometa, d) sprememb socialnih struktur in demografskega gibanja, e) rastoče
urbanizacije, f) prihodnjega razvoja na področju trgovine, g) možnega tehnološkega napredka
na področju energije, prometa in komunikacij, h) možnih posledic podnebnih sprememb ter
i) sprememb, ki so potrebne na področju oskrbe z energijo.
V svoji tretji beli knjigi o prihodnosti prometa do leta 2050 z naslovom Načrt za enotni
evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu
sistemu (COM(2011)0144), ki je bila objavljena 28. marca 2011, je Komisija opisala prehod
vrst prometa od starih k novim izzivom in orisala možnosti, kako bi jih lahko premagali. (Zelo
zahteven) cilj te vizije je bilo znižanje emisij toplogrednih plinov vsaj za 60 % do leta 2050 v
primerjavi z ravnjo leta 1990, ne da bi pri tem ovirali rast prometa in ogrozili mobilnost, kot
(ambiciozen) vmesni cilj pa znižanje emisij toplogrednih plinov do let 2020/2030 za približno
20 % v primerjavi z ravnjo leta 2008. Ti cilji pa so v veliki meri nezadostni glede na cilje, ki

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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so bili decembra 2015 sprejeti na konferenci o podnebnih spremembah v Parizu (COP 21), tj.
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % med letoma 2021 in 2030. V obdobju do
leta 2020 bosta pri reševanju gospodarskih in okoljskih izzivov, s katerimi se bo morala soočiti
skupna prometna politika, da bo prispevala k uresničevanju znatnega zmanjšanja emisij, enako
pomembni stvarnost in ambicioznost. To pomeni, da bi morale vse vrste prometa uporabljati
manj energije in čistejšo energijo, bolje izkoriščati sodobno infrastrukturo in zmanjšati svoj
vpliv na okolje. V beli knjigi o prometu je opredeljenih deset ciljev (na primer preusmeriti 30 %
tovornega cestnega prometa na železniški ali pomorski promet do leta 2030 in več kot 50 %
do leta 2050; potrojiti obseg trenutnega železniškega omrežja visoke hitrosti do leta 2030 in na
železniški promet preusmeriti večji del potniškega prometa na srednje razdalje do leta 2050;
vzpostaviti osnovno multimodalno omrežje TEN-T, ki bi v Uniji v celoti delovalo do leta 2030,
skupaj z visokokakovostnim in visokozmogljivim omrežjem do leta 2050 ter povezanimi
informacijskimi storitvami itd.). Komisija namerava predvsem ustvariti pravi enotni evropski
prometni prostor, tako da se odstranijo preostale ovire med načini prevoza in nacionalnimi
sistemi, olajša postopek integracije ter pojav večnacionalnih in multimodalnih operaterjev.
Predlagana strategija predvideva večjo usklajenost ter boljše izvajanje socialnih, okoljskih in
varnostnih predpisov, minimalnih standardov za storitve in pravic uporabnikov, da bi se izognili
napetosti in izkrivljanju dosledne uporabe pravil o konkurenci za vse vrste prometa. Drugi
del strategije so inovacije za prihodnost, ki zajemajo nove tehnološke rešitve in spremembe
obnašanja v smeri bolj trajnostne mobilnosti. Infrastrukturno omrežje sodobnega prometa
zahteva veliko sredstev, različne vire financiranja in pametne sisteme določanja pristojbin.
Prometni sektor je na primer največji upravičenec instrumenta za povezovanje Evrope (ki je bil
vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1316/2013), s proračunom v višini 26 milijard EUR do leta 2020.
1. julija 2016 je bilo predstavljeno poročilo v obliki delovnega dokumenta (SWD(2016)0226)
o doseženem napredku pri izvajanju desetletnega programa iz bele knjige 2011; priloga II
vključuje zlasti podroben opis dejavnosti do maja 2016.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

A. Pristojnosti
Tudi na področju prometa se je vloga Evropskega parlamenta postopoma razvila iz
povsem svetovalne vloge (do začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe) v soodločanje (od
Amsterdamske pogodbe), tako da je Parlament zdaj enakopraven Svetu.
Lizbonska pogodba (gl. preglednico 1.1.5) je uradno prenovila to področje z vključitvijo skupne
prometne politike pod naslov VI, ki pa spada med deljene pristojnosti Unije (v skladu s
členom 4(2)(g) PDEU). Člen 91 in člen 100(2) PDEU  določata, da se redni zakonodajni
postopek uporablja tudi na vseh področjih prometa (gl. predvsem preglednico 1.4.1).
B. Splošna usmeritev
Poleg večinske podpore za izvedeno liberalizacijo prometnih trgov je Evropski parlament
vedno znova poudarjal, da se mora liberalizacija prometnih trgov izvesti hkrati z obsežnim
usklajevanjem socialnih, davčnih in tehničnih okvirnih pogojev ter varnostnih standardov. Poleg
tega je tudi redno izražal podporo zgledu trajnostne mobilnosti s konkretnimi predlogi in
zahtevami.
Evropski parlament je 12. februarja 2003 sprejel resolucijo o drugi beli knjigi Komisije z
naslovom Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev. V njej je poudaril, da mora
biti podlaga in merilo za evropsko prometno politiko trajnost. Vztrajal je, da je treba vzpostaviti
celovit skupni prometni sistem. Tako kot pri prehodu na okolju prijaznejše načine prevoza

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.4.1.pdf
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ob ohranitvi konkurenčnosti cestnega prometa je bilo soglasje doseženo tudi pri ustreznem
nalaganju stroškov infrastrukture in zunanjih stroškov za vse načine prevoza. To splošno
usmeritev je konkretiziral s številnimi zahtevami in predlogi za vsak posamezen način prevoza,
za prometno varnost, za časovni načrt in financiranje TEN-T ter za boljšo uskladitev z drugimi
politikami Unije. Isto velja za nadaljnja vprašanja prometne politike, kot so intermodalnost,
raziskave, razvoj in nove tehnologije.
Evropski parlament je 9. julija 2008 sprejel resolucijo k zeleni knjigi Komisije z naslovom
Za novo kulturo mobilnosti v mestih (objavljena 25. septembra 2007). 23. aprila 2009 je
bila sprejeta še resolucija o akcijskem načrtu za mobilnost v mestih. Parlament je zahteval
oblikovanje celovitega evropskega splošnega pristopa za mobilnost v mestih, ki bi služil kot
skupni referenčni okvir za evropske, nacionalne, regionalne in lokalne uporabnike (občine,
državljani, gospodarstvo in industrija). Kmalu zatem je Komisija to zahtevo vključila v akcijski
načrt o mobilnosti v mestih (COM(2009)0490), ki je bil objavljen 30. septembra 2009.
Parlament je po novem sporočilu Komisije z naslovom Skupaj h konkurenčni in z viri
gospodarni mobilnosti v mestih (COM(2013)0913), ki je bilo objavljeno 17. decembra 2013,
sprejel resolucijo z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v mestih. Poslanci še zlasti
spodbujajo države članice in mesta, naj pripravijo načrte za trajnostno mobilnost v mestih, v
katerih naj se prednost nameni načinom prevoza z nizkimi emisijami, vozilom na alternativna
goriva in uporabi inteligentnih prometnih sistemov, ob upoštevanju posebnih potreb oseb z
omejeno mobilnostjo. Zavzemajo se tudi za politiko parkiranja (ponudba parkirnih prostorov,
uporaba inteligentnih parkirnih sistemov in določanje ustreznih cen), ki je lahko del celotne
mestne politike, ter za zmanjšanje hrupa v mestih, ki ga povzroča promet. Komisijo in države
članice pozivajo: i) naj vzpostavijo mrežo trajnostne mobilnosti za zglede najboljše prakse
pri prostorskem načrtovanju in rabi prostora (usmerjeno k skupnemu in javnemu prevozu,
kolesarjenju in hoji); ii) naj mesta spodbujajo k sodelovanju v evropskem partnerstvu za
inovacije – pametna mesta in skupnosti; iii) naj začnejo kampanje ozaveščanja za spodbujanje
trajnostne mobilnosti.
V resoluciji z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani prihodnosti prometa se je Evropski
parlament z naborom ukrepov odzval na povezano sporočilo Komisije za pripravo nove bele
knjige. Resolucija v 42 odstavkih kaže celotno podobo evropske prometne politike.
Od objave tretje bele knjige je Parlament sprejel že dve resoluciji. V resoluciji z
dne 15. decembra 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu so poslanci pripravili neke vrste
predhodno oceno glavnih ciljev bele knjige iz leta 2011 ter ovrednotili dosežen napredek v
okviru bele knjige iz leta 2001. V resoluciji je v zvezi z izvedbo enotnega prometnega prostora
do leta 2020 navedeno, da so možnosti prevozov v številnih sektorjih premalo izkoriščene,
poudarjena pa je tudi pomembnost sistema, usmerjenega k povezovanju in interoperabilnosti, ki
temelji na resnično evropskem upravljanju infrastrukture, da bi pri vseh vrstah prevoza odpravili
„učinke meje“ med državami članicami. Parlament podpira deset ciljev za konkurenčen in
z viri gospodaren prometni sistem ter cilje za leto 2030 in leto 2050, ki so določeni v beli
knjigi. Poslanci kljub temu priporočajo natančnejše določbe za obdobje do leta 2020. V okviru
strategije 2020 so to na primer zmanjšanje emisij CO2 v cestnem prometu za 20 %, zmanjšanje
hrupa in porabe energije tirnih vozil za 20 %, zmanjšanje emisij CO2 v letalskem prometu
v celotnem evropskem zračnem prostoru za 30 %, zmanjšanje emisij CO2 in onesnaževal
v pomorskem prometu za 30 %. Vsi ti vmesni cilji so prednostni in se v letnem pregledu
lahko prilagodijo. Poleg tega je Parlament oblikoval vrsto ciljno usmerjenih priporočil na
področju cestnega, letalskega, železniškega in pomorskega prometa. 9. septembra 2015 je
sprejel drugo resolucijo o izvajanju bele knjige 2011 s podnaslovom Ocena in pot naprej

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
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proti trajnostni mobilnosti. Parlament je v vmesnem pregledu bele knjige Komisijo pozval, naj
ohrani najnižjo raven ambicioznosti ciljev. Poslanci predvsem vztrajajo, da je treba pregledati
napredek pri izvajanju 40 pobud, opisanih v prilogi k beli knjigi (kar je Komisija storila z objavo
delovnega dokumenta z dne 1. julija 2016, glej zgoraj). Poleg tega Evropski parlament poudarja
velike vrzeli med cilji ter operativnimi in finančnimi sredstvi za njihovo uresničevanje ter
Komisijo poziva, naj predlaga dodatne zakonodajne ukrepe in celovito strategijo za spodbujanje
razogljičenja prometa, da bi dosegli dolgoročni cilj (zmanjšanje emisij TGP v prometu za
vsaj 60 % do leta 2050). Parlament pripravlja vrsto priporočil za integracijo vseh vrst prevoza,
da bi vzpostavili učinkovitejši, trajnosten, konkurenčen ter uporabnikom dostopen in praktičen
prometni sistem. Med glavnimi točkami so prehod na druge oblike prevoza in somodalnost,
sodobna infrastruktura in pametno financiranje, mobilnost v mestih, položaj uporabnikov v
prometni politiki in svetovna razsežnost prometa.
Christina Ratcliff
06/2017
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