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POVZETEK
V magistrskem delu sem se lotila raziskave nastajanja, izdajanja in različnosti potnih listin
na ozemlju Slovenije in širše, v okviru nekdanje skupne Jugoslavije, od kapitulacije
Kraljevine Jugoslavije, do razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije leta
1991. V samem magistrskem delu v uvodu najprej podrobneje obrazložim samo temo,
problem potne listine v tem času, njenega pridobivanja, ustroja ter vsebine in nadaljujem
z osnovnim predmetom raziskave dela, ki je proučiti vlogo potnega lista kot
državotvornega dokumenta. Glede na to, da je bila njegova izdaja praviloma vezana na
določena postopkovna pravila, je bila tudi oblika samih listin prilagojena določenemu času
in prostoru. Podatkov, tako pisnih, kakor slikovnih o starih potnih listinah je zelo malo,
zato sem v magistrskem delu predstavila tudi ta segment. Postavila sem šest hipotez, da
pristojni oziroma zainteresirani organi nimajo na enem mestu zbranih in obdelanih
zakonskih aktov za to področje, še manj pa obdelanih različnih tipov potnih listin, ki so se
uporabljale na območju Slovenije in širše v Jugoslaviji od začetka 2. svetovne vojne do
leta 1991. Področje nekdanje Jugoslavije je bilo potrebno zajeti zaradi tega, ker je bila
Slovenija kot republika zgolj del skupne države, s skupnimi upravnimi inštitucijami,
skupnimi izvedbenimi akti in skupno notranje politično ureditvijo. Zato izvzemanje
Slovenije kot geografsko ločenega pojma ne bi imelo smisla. Nadalje v hipotezah
predpostavljam, da ni nikjer obdelana sprememba odnosa države proti posamezniku v
daljšem časovnem okviru in pa tudi, da nobeden izmed slovenskih arhivov nima zbirke
potnih listin, niti ne obdelanih različnih pojavnih oblik. Predpostavka je, da pravna
ureditev znotraj skupne države ni bila primerljiva s pravno ureditvijo v drugih evropskih
državah in da je bilo to vprašanje tehnično dobro rešeno v času okupacije. Prevladujoče
mnenje, da je bila diskrecijska pravica znotraj naše skupne države večja kot pri drugih
evropskih državah je bila moja šesta hipoteza.
Cilje raziskovanja sem zaradi teh izhodišč usmerila na predstavitev čim večjega števila
starih potnih listin z območja nekdanje skupne države, s tem da sem obdelala vsak tip
potne listine, ki je omenjena v zakonski ureditvi, posebej. Kjer je bilo le mogoče zaradi
prostorske omejitve, sem slikovno in opisno objavila razne specifične oblike potnih listov,
kar pomeni tudi osnovo za nadaljnje raziskave tega področja s stališča varnostnih zaščit
potnih listov. Dosedanjih raziskav na tem področju praktično ni bilo, dosegljive so le
manjše pripravljalne študije, ki pa niso zajemale vse širine problematike potnih listin, še
manj pa so se ukvarjale z zgodovinskim diskurzom omenjenega vprašanja.
Ključne besede
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v

SUMMARY
In my masters degree work Passports on the Slovenian Territory from the Capitulation of
the Yugoslav Kingdom till the decay of SFRJ, I made a research through the origin,
issuing and differences of the travelling papers on the territory of Slovenia and wider on
the territory of late common Yugoslavia, since capitulation of Kingdom of Yugoslavia till
the decay of Socialists Federative Republic of Yugoslavia in the year 1991. At the
beginning I first discuss the topics of my master’s work, and then I continue on the treatise
of the problem of the passports in the discussed time, on the structure and the contents of
the passport as a public, civic document. Due to the special regulations for issuing of this
stately document there were also a special standards used, concerning the time of
issuing. The shape and the content of the passport booklets were adapted due the time,
legal regulations and political circumstances. Because of the lack of the data, the written
as well as the imagery of the old passports and other travelling papers, I also put a strong
emphasis on the photo documentary side. I put six hypothesis on the discussion, that the
concerning governmental bodies does not have the proper data about the case, that they
have not collected the adequate law papers of the matter on one place, that there were
newer processed and discussed the different types of travelling papers used on the region
of Slovenia, and wider in Yugoslavia since the beginning of WW II till the year 1991. The
importance of taking in consideration the whole region of ex Yugoslavia was important
due to fact that Slovenian territory was as a republic an integral part of the common state,
with common institutions, common low restrictions and regulations and also with common
internal regulatory organisation. Taking Slovenia out of these region and law frame would
be wrong and out of sense. In later hypothesis I stated that there were newer discussed
the interaction between the state and the citizen in wider time context and also that there
is no Slovenian state institution having a collection of travelling papers, neither processed
different forms appeared. The hypothesis was that the law regulations inside the common
state was in no difference with the other European states of the time, and that this
question was good solved during the time of occupation. The usual meaning that the
discretionary right in last common state was in higher power then in other European
countries of the time was my last hypothesis.
The point of my research I aimed to present as much as possible of the old travelling
documents from the region of the common, old Yugoslav state, where I expose each of
inside the law regulation described document. Wherever it was possible I also put the
illustration of the object together with the detailed description of it. At the end of my work I
also wrote something about the security matters used on the travel documents. Until now
there were no research done on this matter, only some small, partial studies discussed
about the case, but even those only from a distance. From the historical point of view, this
is the first research of this matter done till now.

Key words
Passport, holder, law, regulations, DFJ, FLRJ, SFRJ
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UVOD

Izhodišče mojega magistrskega dela z naslovom Potne listine na ozemlju Slovenije od
kapitulacije Kraljevine Jugoslavije do razpada SFRJ je bila obdelava potnih listin pretežno
na slovenskem ozemlju, v kontekstu vključenosti slovenskega ozemlja v nekdanjo skupno
državo Jugoslavijo, kjer je bila notranja politična ureditev poenotena v vseh republikah,
tako tudi pravni akti, ki so zajemali uporabo, izdajo in odvzem potnih listin, kakor tudi
kazenske sankcije ob kršitvah zakonodaje. V tem kontekstu je potna listina
najpomembnejši potovalni dokument, prav tako pa to pomeni tudi, da je pravzaprav
državotvorna listina. Veljavna zakonodaja potni list opredeljuje kot pravico posameznika,
da se sam odloči ali ga bo pridobil ter uporabljal za prestop državnih meja. Takšno je
današnje stališče, vendar pa v času, ki ga obdelujem v magistrskem delu ni bilo vedno
tako, saj se je v tistem času potni list dodeljeval v veliki meri po diskrecijski pravici in je
imela država veliko moč, da nekomu ali prepove izdajo potnega lista, mu odvzame potni
list ali mu ga enostavno ne podeli.
Potne listine sem obravnavala glede na časovni okvir izdaje potne listine, zato sem
strukturo svojega dela razdelila na več časovnih segmentov. Prvi segment je čas takoj ob
začetku druge svetovne vojne, kjer sem obdelala potne listine, ki so se uporabljale še kar
nekaj časa, navkljub temu, da je šlo pravzaprav za potne listine nekdanje Kraljevine
Jugoslavije, s podaljšanim rokom uporabe. Le v enem delu sem naredila izjemo, ko sem
prikazala unikatno potno listino kraljeve jugoslovanske vlade, s katero je le-ta prebegnila
iz Kraljevine Jugoslavije v Kairo, in ki jo do neke mere lahko obravnavamo kot kolektivni
diplomatski potni list.
Drugi časovni okvir so potne listine v času okupacije nekdanje Jugoslavije, ko so
jugoslovansko ozemlje nemške, italijanske, madžarske in kasneje hrvaške enote v
Sloveniji razdelile ožje slovensko ozemlje, obenem pa seveda tudi, ko so te okupacijske
sile še ob sodelovanju Romunov in Bolgarov razbile še ostale dele nekdanje skupne
države. V tem drugem časovnem segmentu posebej obdelujem potne listine, ki jih je
uporabljal nemški okupator v delu, ki ga je kot integralnega priključil nemškemu rajhu. Šlo
je za področje Gorenjske in Štajerske, meja pa je tekla nekako po reki Savi. Le zgornji del
nad reko Muro so si priključili Madžari, nekaj tistega dela pa kasneje Hrvatje v okviru
ustaške Nezavisne države Hrvaške. Nemške okupacijske oblasti so izdajale lastne potne
listine kakršne so bile v veljavi že prej v okviru nemškega rajha in so enake, čeprav v
omejenem okviru, izdajale tudi našemu življu.
Italijanska okupacija je na območju tako imenovane ljubljanske pokrajine, ki je bila južno
od Save, uvedla enake potne listine, kot so jih italijanske fašistične oblasti že po letu 1920
izdajale slovenskemu prebivalstvu na ozemlju, ki ga je italijanski kraljevini dodelil rapalski
sporazum oktobra leta 1920, izvršen na osnovi tajnega sporazuma med Antanto in Italijo
leta 1915. Na tej osnovi sta Anglija in Francija v zahvalo, da je Italija izdala svojega
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zaveznika Avstro Ogrsko in prestopila na stran anglo-francoske koalicije (antante)
prisodila celotno slovensko Primorsko z Istro in tremi Kvarnerskimi otoki Kraljevini Italiji.
Italijanska oblast je delila uradne italijanske potne liste slovenskemu prebivalstvu precej
poredko, v glavnem le tistim, ki so v večji ali manjši meri spoštovali italijansko zasedbeno
oblast ali z njo sodelovali.
Madžarska okupacija je v pomurski del prinesla madžarske okupacijske dokumente in se
je v prvi vrsti posvečala raznarodovanju slovenskega življa, tako da so dokumenti iz
tistega časa praktično izginili in jih ni najti. Ravno tako enako lahko trdimo tudi za
bolgarsko in romunsko okupacijo na južnem delu nekdanje države, kjer je prišel do
veljave še en poseben element in sicer to, da je bila osvoboditev tistih krajev zaključena
že v letu 1944, in so tako bolgarski, kakor tudi romunski dokumenti kaj kmalu izginili.
Večina prebivalcev, ki so jih imeli jih je uničila, saj so sovjetske sile, ki so skupaj s
partizanskimi enotami osvobodile tisti del skupne države Jugoslavije, takšne dokumente
štele za dokaz sodelovanja z okupacijskimi oblastmi.
Hrvaška okupacija pomeni svoj, poseben segment, saj je v določenem delu okupirala
slovensko ozemlje v pomurski regiji, delno pa v okolici Brežic. Hrvaška, ki je razglasila
samostojno državnost le nekaj dni po kapitulaciji kraljeve jugoslovanske vojske, je kmalu
začela izdajati poleg ostalih dokumentov tudi lastne potne listine. Navkljub temu, da so
bile hrvaške državne oblasti najtesneje povezane s Kraljevino Italijo, so vendar izdajali
lastno dokumentacijo, seveda pa pri tem spoštovali zahtevo svojih zaveznikov Nemcev in
Italijanov, da so bili ti dokumenti pisani trojezično – v hrvaškem, nemškem in italijanskem
jeziku. Del Hrvaške, ki ga Neodvisna država Hrvaška nikoli ni imela, je bil tisti del, ki ga je
imela Kraljevina Italija že od rapalskega sporazuma dalje, to je celotna Istra s tremi
Kvarnerskimi otoki ter mesto Zadar z nekaterimi otoki, ki so že pred drugo svetovno vojno
pripadali Kraljevini Italiji in so v njihovi lasti zgolj ostali. Hrvaška državna oblast je izdajala
tudi celo vrsto potovalnih dokumentov nižjega ranga, kot so razne dovolilnice,
prepustnice, odprti ukazi in podobno, kar sem prav tako obdelala v tem segmentu, saj gre
za specifične in redke zgodovinske dokumente, ki kažejo tako na ustroj, kot na delovanje
hrvaške države v času, ko so se kot zavezniki priključeni k trojnemu paktu Nemčije, Italije
in Japonske, borili proti demokratičnemu svetu.
V istem časovnem segmentu, čeprav ločeno, sem obravnavala partizanske,
belogardistične in četniške potne listine, navkljub temu da naslov ravno ne ustreza.
Posamezni partizanski dokumenti, ki so izredno redki, so predstavljeni v razponu od jeseni
leta 1941 pa do konca druge svetovne vojne. Zgodnji dokumenti so iz območja Srbije, kjer
je že kmalu bilo nekaj osvobojenega ozemlja. Slovenski dokumenti, ki so v glavnem potne
dovolilnice, prepustnice, in pa razni ukazi o poti, se nanašajo predvsem na čas, ko je tudi
na slovenskem ozemlju že bilo osvobojeno ozemlje in so kurirji in drugi pripadniki
partizanskih enot lahko potovali preko raznih ozemelj, ki so jih partizani kontrolirali.
Prikazani segment je precej zožen, čeprav bi se dalo o njem napisati bistveno več. Seveda
pa je objavljen tudi prvi uradni akt partizanskih enot, ki ga je izdal Slovenski
narodnoosvobodilni svet že leta 1944. Ta dokument, ki ga je podpisal Zoran Polič, je
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pravzaprav v celotni Jugoslaviji pomenil temelj na osnovi katerega so začeli po drugi
svetovni vojni v Beogradu pripravljati dokumentacijo o oziroma za uvedbo jugoslovanskih
potnih listin.
Poseben segment sem posvetila potnim listinam enot narodnoosvobodilne vojske v tujini,
predvsem v Franciji, kjer sem obdelala nekaj dokumentacije o vračanju jugoslovanskih
državljanov tako iz ujetniških taborišč, kakor tudi iz nekaterih zavezniških enot nazaj v
matično domovino, s pomočjo francoskega odporniškega gibanja in Komiteja narodne
osvoboditve v Franciji. Žal dokumentacije o vračanju partizanskih enot kot formacij v
matično domovino nisem mogla pridobiti, saj je šlo v tem primeru v glavnem za
organizirano vračanje v enot prekomorskih brigad.
Pri belogardističnih potnih listinah sem lahko predstavila zgolj nekaj dokumentov iz
ljubljanske pokrajine, ki pa nimajo direktno belogardističnega značaja, navkljub temu da
so bili izdani s strani kvizlinških upravnih enot v ljubljanski pokrajini. Direktnih, pravih
belogardističnih dovolilnic za potovanja enostavno ni moč najti, zato bo treba pogledati in
raziskati kaj je v slovenskih arhivih in kaj bi se še našlo pri posameznih zasebnih zbiralcih.
Prav tako je težko govoriti o četniških potnih listinah, saj naj bi šlo v omenjenem primeru
za enote četnikov Draže Mihajloviča, ki so se v začetku borili skupaj s partizani proti
Nemcem, kasneje pa so smer boja spremenili. V zadnjem času se odpirajo na tem
področju razna nova vprašanja, tako da bo potrebno to področje še posebej raziskati.
Tako pravih četniških listin ni moč obravnavati. V tem segmentu sem se lotila potnih listin,
ki jih je izdajala marionetna oblast v Srbiji po nalogah in ukazih nemške vrhovne
komande. Dokumentacija je navkljub temu izredno zanimiva in tudi v sami Srbiji še nikoli
ni bila niti obdelovana, kaj šele obdelana.
V zadnjem poglavju tega segmenta sem obdelala tudi potne dovolilnice prvih povojnih
mesecev, ko še ni bilo popolnoma urejenega in poenotenega izdajanja potnih listin,
čeprav se je takrat uporabljalo že kar nekaj potne dokumentacije. Navkljub temu pa je
potrebno povedati, da je prva zakonodajna listina izšla šele 26. novembra 1947 in sicer
Zakon o gibanju na meji.
Pri vsakem poglavju sem svoje ugotovitve in spoznanja tudi slikovno podkrepila s
posameznimi primerki potnih listin v kolikor je bilo to mogoče, saj je slikovni prikaz dosti
bolj nazoren kot samo njihov opis, zagotovo pa hitreje in enostavneje dojemljiv. Kjer je
bilo to mogoče, sem predstavila tudi nekatere listine, povezane z obravnavano tematiko.
Zastavljeno magistrsko delo je pravzaprav logično nadaljevanje mojega specialističnega
dela, v katerem sem opisala potne listine Kraljevine Jugoslavije od leta 1918 do začetka
druge svetovne vojne. Nadaljevanje je torej smiselno, saj obdeluje isto tematiko, in to od
tistega časa, pa vse do razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije leta 1991.
Potrebno pa se je bilo posvetiti še definiciji potne listine in tipom potnih listin tako v
Demokratski federativni republiki Jugoslaviji, kot v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji
in Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
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Definicija potnega lista se pravzaprav ne more kaj dosti spreminjati, saj je to prvenstveno
potna listina za potovanje izven matične države, obenem pa imetniku med prebivanjem v
tujini služi tudi kot listina za ugotavljanje istovetnosti in dokaz o jugoslovanskem
državljanstvu. Takšno definicijo nosijo v sebi zakonski teksti o jugoslovanskih potnih
listinah.
Tipe potnih listin, opredeljene v zakonskih aktih v letih 1949, 1960, 1965, 1967, 1973 in
1979, sem obdelala v tabeli, kjer sem za vsako vrsto potnega lista označila kako in če
sploh se pojavlja.
Jugoslovanska zakonodaja je namreč od konca druge svetovne vojne do razpada skupne
države leta 1991 navajala celo vrsto različnih tipov potnih listov, ki pa niso navedeni v
enakem številu ali v enaki tipologiji v vseh zakonskih predlogih. Vse od prve zakonske
ureditve v letu 1949, če izvzamemo Zakon o prehodu meje iz leta 1947, do zadnjega
zakona izdanega v letu 1979, se spreminjajo navedbe tipov, čeprav je šlo mnogokrat za
enako vsebino.
V zakonskih aktih so bile potne listine s katerimi se je prehajalo čez državno mejo
opredeljene v začetku določil, običajno v prvih šestih členih. Navkljub temu, da so bili
različni tipi potnih listov taksativno našteti, pa se je v mnogih zakonih posebne potne
listine zapisalo v svojem členu kot potne listine, ki so bile izdane ali priznane po
mednarodnih pogodbah. Sem lahko prištevamo razne oblike dovolilnic, propustnic,
prehodnic in podobnega, kar je taksativno našteto zgolj v pravilniku iz leta 1949, kasneje
pa ne več. Nekateri zakonski akti med posebne potne listine štejejo tudi pomorsko in
brodarsko knjižico. V različnih zakonskih predlogih se spreminjajo tudi nazivi pravzaprav
istih potnih listin, tako da imamo ponekod naveden potni list za repatriacijo (1949, 1960 in
1979), v drugih zakonskih dokumentih pa potni list za vrnitev v domovino (1965, 1967 in
1973), čeprav gre praktično za isti dokument. Ravno tako se ta zmeda v nazivih pojavlja
pri skupnem potnem listu, ki je kot tak opredeljen v nekaterih zakonskih aktih, kot
rodbinski potni list je naveden v enem zakonskem aktu, kot družinski potni list je naveden
tudi v enem zakonskem aktu, med tem, ko to vrsto potne listine navede cela vrsta drugih
zakonskih aktov kot kolektivni potni list v letih 1949, 1960 in 1965. Pogosto se različni
nazivi uporabljajo tudi v isti zakonski listini.
V nadaljevanju magistrskega dela se podrobno lotevam obdelave izdaje in prikaza
potnega lista glede na vsako posamično navedbo določenega tipa potne listine v obeh
pravilnikih o potnih listinah za prehod čez državno mejo in v vseh štirih zakonih o potnih
listinah jugoslovanskih državljanov. Na enak način obdelujem tudi diplomatski potni list pri
čemer je potrebno pripomniti, da se je diplomatski potni list v povojni Jugoslaviji
uporabljal že pred izdajo katerega koli zakonskega akta, to se pravi pravilnika oziroma
zakona in še celo pred izdajo prvega zakona o gibanju na meji iz konca leta 1947. S tem
je seveda prikazana pomembnost tega dokumenta, ki je bil odločilnega pomena pri
umeščanju nove jugoslovanske oblasti v mednarodni pravni prostor. Službeni potni list je
obdelan na enak način in so v tem podpoglavju obdelani vsi tipi službenih listov, ki so bili
navedeni v zakonskih določilih, poskušala pa sem prikazati te dokumente tudi s slikami,
čeprav je bil ravno slikovni material tisti, ki je širil okvire magistrskega dela. Zato sem tudi
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v tem primeru, kakor tudi v drugih podpoglavjih, objavila zgolj najpotrebnejše slikovne
materiale. V posebnem segmentu sem obdelala tudi izseljenski potni list, navkljub temu
da ga omenja le prvi pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo, kasneje pa ga
noben zakonski akt ne omenja več. Kot vsak poseben dokument sem obdelala tako
pomorsko, kot brodarsko knjižico, saj gre za dva povsem različna, čeprav zelo sorodna
dokumenta. Pomorska knjižica je potovalni dokument za plovbo po morskih poteh,
medtem ko brodarska knjižica dovoljuje potovanja po notranjih vodah evropskih držav.
Kot naslednji segment je opisano potno dovoljenje za plovbo v tujino, ki pa ga prav tako
omenja samo prvi pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo, kasneje pa je ta
oblika potne listine vključena v pomorsko ali brodarsko knjižico. Naslednji podpoglavji
obravnavata potni list za repatriacijo in potni list za vrnitev. Gre za dva naziva listine z
istim namenom, s tem da oba pravilnika obravnavata dovoljenje za repatriacijo, v
kasnejših zakonskih aktih pa je razen v zadnjem, ko se zopet vrača termin repatriacija,
zapisan potni list za vrnitev. Potni list za tujce je omenjen zgolj v obeh pravilnikih, ki sta
še dovoljevala izdajanje potnih listin tujcem, ki so iz tega ali onega razloga prišli v državo,
ostali v državi, ali pribežali v državo z namenom pridobiti si potni list za tujce, ne da bi
vzeli jugoslovansko državljanstvo. Kot posebna poglavja obdelujem tudi stalni potni list,
rodbinski potni list in družinski potni list, kjer gre prav tako za isti tematski sklop potne
listine. Ravno tako sta kot isti tematski sklop obravnavana skupni potni list in kolektivni
potni list, navkljub temu, da obravnavam vsakega posebej. V istem poglavju je obdelan
tudi otroški potni list.
Kot posebne oblike potnih listin obravnavam obmejno izkaznico, obmejno prepustnico in
dvolastniško prehodnico ter v posebnem poglavju tudi potne listine za prehajanje meje
cone B ter na območje Svobodnega tržaškega ozemlja. Zadnje poglavje z opisi specifičnih,
v tem primeru posebnih oblik potnih listov, pa namenjam maloobmejnim prepustnicam v
času Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Kot posebno poglavje sem do neke mere obdelala tudi varnostne elemente potnih listin v
času med leti 1945 in 1991, vendar se nisem spuščala v globlje razprave, navkljub temu
da sem tudi slikovno prikazala določene varnostne elemente. Za podrobnejšo obravnavo
bi bil potreben poseben elaborat.
Ker je nesporno dejstvo, da je odnos državnih organov do državljanov pri podeljevanju
potnih listin danes zagotovljen z ustavno pravico, sem se lotila raziskave ustavnih aktov
nekdanje skupne države. Raziskava je pokazala, da v nobenem od ustavnih dokumentov,
tako tudi ne v ustavnih dopolnilih, nikjer ni bilo govora direktno o pravici posameznika do
potovanja ali kaj podobnega, ampak se je vse skupaj omejevalo zgolj na nedorečena
izhodišča o splošnih človekovih pravicah, kar je podrobneje pojasnjeno v petem poglavju
tega dela.
Osnovni predmet raziskave magistrskega dela je bilo proučiti vlogo posameznega tipa
potne listine, kot državotvornega dokumenta, ki ima, oziroma bi moral imeti, svojo pravno
podlago v ustrezni zakonodaji.
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Glede na to, da je podatkov o starih potnih listinah zelo malo, niti ni do sedaj bilo
nikakršnega njihovega slikovnega pregleda, sem v magistrskem delu predstavila tudi ta
segment.
S tem v zvezi sem zastavila šest hipotez, ki sem jih v svojem magistrskem delu, preko
raziskovalnih postopkov, potrdila oziroma zavrgla.
Pri metodologiji dela je opis potnih listin nujno potreben zaradi boljšega poznavanja
vsebine in izgleda samega dokumenta. Izgled listine je nemalokrat zelo pomemben zaradi
barvnih in oblikovnih značilnosti. Pri dokumentih je potrebna določena razlaga, čeprav so
nekateri prikazani kot originali. To je potrebno zaradi določenih posebnosti, ki niso širše
poznane.
Obdelava in predstavitev spodaj navedenih hipotez je potekala skozi vsa poglavja. Le-te
se namreč preveč preletajo in bi jih bilo pri samem prikazu nesmiselno ločevati, ker bi bili
pri tem izgubljeni določeni podatki.
Prva hipoteza:

Druga hipoteza:

Tretja hipoteza:

Četrta hipoteza:
Peta hipoteza:

Šesta hipoteza:

Nihče od pristojnih oziroma zainteresiranih ministrstev, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, kakor tudi Ministrstvo
za pravosodje, nimajo na enem mestu zbranih in obdelanih zakonskih
in drugih ustreznih pravnih aktov za to področje.
Pridobitev potnega lista je bila boniteta ali celo privilegij in ne pravica,
vendar je sprememba zakonodaje spremenila odnos države do
posameznika in odnos posameznika do države.
Nobena od ustreznih državnih inštitucij (arhivi, muzeji, ministrstva,…)
ne zbira sistematično in ne ureja zbirk potnih listin, ki bi posledično
prikazovale gibanja prebivalstva na območju Slovenije.
Pravna ureditev sistema potnih listin ni bila primerljiva z ustavno
pravno ureditvijo tega področja v drugih evropskih državah.
Iz tega izhodišča se poraja tudi misel, da je bilo nasprotno, v času
okupacije ozemlja nekdanje skupne države, vprašanje potnih listin
dobro tehnično rešeno.
Prevladuje mnenje, da je bila diskrecijska pravica organov oblasti pri
izdajanju in odvzemanju potnih listin izjemno velika, in to veliko večja
kot v drugih državah Evrope.

Namen raziskovanja v magistrskem delu je bil predvsem zgodovinsko primerjalno prikazati
izdajanje in uporabo različnih tipov potnih listin na ozemlju Slovenije in širše na področju
nekdanje skupne države Jugoslavije, v času okupacije v letih 1941 do 1945 in kasneje po
II. svetovni vojni do razpada SFRJ leta 1991. Tematika obdelana v magistrskem delu bo
kot osnova raznim ministrstvom, pa tudi drugim javnim ustanovam, pomagala pri
nadaljnjem raziskovanju v smeri tipologije, uporabe in izdajanja potnih listin.
Cilji raziskovanja so bili v prvi vrsti slikovno predstaviti čim večje število starih potnih listin
z območja slovenskega nacionalnega prostora in prostora skupnega bivanja v nekdanji
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državi ter slikovno in opisno objaviti razne specifične oblike potnih listih kot posledice
različnih zgodovinskih razmer in okoliščin. Zainteresiranega bralca moram opozoriti, da
velikost slik potnih listin in drugih objavljenih dokumentov v magistrskem delu, ne
ustrezajo dejanski velikosti, zaradi prostorske omejitve in prilagajanja tehničnim
navodilom za izdelavo magistrskega dela.
Do sedaj tako v Republiki Sloveniji, kakor tudi v drugih državah nastalih na območju
nekdanje Jugoslavije, ni bilo opravljene nobene temeljite raziskave. Objavljene so bile
praviloma zgolj manjše pripravljalne študije, ki so zajemale določene problematike potnih
listin, nikakor pa se niso ukvarjale z zgodovinskim diskurzom omenjenega vprašanja. Ob
vsaki spremembi potnih listin v Republiki Sloveniji so bile opravljene zgolj manjše
pripravljalne študije, ki pa niso zajemale vse širine problematike potnih listin, prav tako pa
se niso ukvarjale z zgodovinskim diskurzom omenjenega vprašanja.
Pri izdelavi magistrskega dela in pri raziskavi izbranega področja sem uporabila več
raziskovalnih metod za pridobitev določenih podatkov za njihovo zgodovinsko obravnavo
in analizo ter njihovo interpretacijo, s katerimi sem prišla do določenih podatkov in rešitev
nakazanih problemov. Materialne primerke sem iskala po knjižnicah, privatnih zbirkah, na
svetovnem spletu, v tiskanih in elektronskih medijih, pa vendar je bila bera precej borna.
Najbolj obsežni materialni dokazi obstojijo v zasebnih zbirkah, nekaj malega v muzejih in
arhivih, medtem ko so knjižnice, tako realne kot elektronske, v glavnem brez teh
primerkov oziroma dokumentacije.
Pri raziskovanju sem uporabila predvsem zgodovinsko in razvojno metodo, kot tudi
metodo deskripcije in metodo kompilacije. Prav tako pa sem pri izdelavi svojega
magistrskega dela uporabila tudi pomožne metode, ki so prav tako pomembne in katerih
potreba se je pokazala ob sami izdelavi magistrskega dela.
Pri metodi deskripcije sem se zavedala, da ta metoda daje največji poudarek
primerjalnemu opisovanju, predvsem pa prikazovanju potnih listin, medsebojno
primerjavo raznih vrst potnih listin v odvisnosti tako od obdobja izdaje, od izdajatelja
samega, od nosilca listine oziroma prosilca zanjo, kakor tudi od tega kakšni materiali so
bili uporabljani za izdelavo listine ter njenih zaščitnih elementov. To metodo sem v
največji meri tudi uporabljala.
Z metodo kompilacije sem obdelovala različne zakonske ureditve ter jih primerjala.
Metodo sem uporabila predvsem zato, ker sami pisani viri in odloki o izdaji identifikacijskih
potnih listin niso bili dovolj, tako da se je bilo potrebno seznaniti s celo vrsto primerkov
originalnih dokumentov iz raznih obdobij, za kar je bilo potrebno iz zgodovinskih arhivov,
v največji meri pa iz zasebnih zbirk, pridobiti originalne listine, jih pregledati, obdelati in
po možnosti tudi objaviti v magistrskem delu.
Primerjalno metodo sem uporabila pri neposrednem primerjanju ob izdajanju potnih listin
glede na različne zakonske predloge in ob primerjalni obdelavi uporabe varnostnih
elementov potnih listin.
Podatki, ki jih navajam, so bili pridobljeni po obdelavi velikega števila potnih listin. O
podrobnejši zakonski ureditvi sobivajočih republik pa bo omogočeno pisati šele, ko bo
dokumentacija iz obdobja Jugoslavije postala dostopna širši javnosti. Gre za arhive
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Zveznega sekretariata za notranje zadeve SFRJ, Zveznega sekretariata za zunanje zadeve
SFRJ ter interni arhiv Zavoda za izradu novčanica, kjer so knjižice izdelovali in tehnično
pripravljali. Glede na to, da z vsemi arhivi upravlja Republika Srbija je vprašanje kdaj bo
možen vpogled v arhivsko dokumentacijo.
Odslikano gradivo, ki je predstavljeno v magistrskem delu ni vedno v merilu 1:1, ampak je
prilagojeno tehničnim zahtevam pri pripravi dela.
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2

POTNE LISTINE OB ZAČETKU DRUGE SVETOVNE VOJNE

Druga svetovna vojna se je začela zjutraj 1. septembra 1939, ko so nemške vojne sile
prečkale poljsko mejo. Napad na Poljsko je v veliki meri temeljil na osnovi prej
dogovorjenega in 28. septembra 1939 podpisanega sporazuma Molotov Ribbentrop
Deutsch – Sovietischer Grenz und Freundschaftsvertrag, (Reichsgesetzblatt, Jahergang
1940, Teil II. str. 4) in njegovega dopolnilnega protokola podpisanega s strani Molotova
in Schulenburga 4. oktobra 1939 (Zusatzprotokoll zwischen Deutschland und Uniun der S.
S. R., (Reichsgesetzblatt, Jahergang 1940, Teil II. str. 5 - 8). Do vojne v Jugoslaviji je
preteklo še nekaj časa in Nemčija je napadla Kraljevino Jugoslavijo dne 6. aprila 1941 z
nenapovedanim letalskim napadom na glavno mesto Beograd. Na severozahodni meji je
Jugoslavijo napadla Nemčija, na zahodni pa Italija. Madžarska je napadla Jugoslavijo 11.
aprila, 20. aprila pa so v Jugoslavijo vkorakale tudi bolgarske enote. Kraljevina Jugoslavija
je kapitulirala v nekaj dneh in to je bil čas uporabe začasnih potnih dokumentov, ki so bili
lahko permanentni dokumenti iz nič več obstoječe države, Kraljevine Jugoslavije, ali pa so
jih izdajale razne uradne oziroma poluradne ustanove, lahko tudi v okviru stare države.
Prebegla jugoslovanska vlada je namreč še kar nekaj časa uradno poslovala, predvsem z
zahodnimi državami ter prekomorskimi državami južne in severne Amerike.
Takoj po napadu naci-fašističnih sil na Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941 in kapitulaciji
njene vojske 10. aprila istega leta je prenehala veljati ustava Kraljevine Jugoslavije in s
tem tudi vsi zakonski akti nekdanje države. Potne listine, ki so bile izdane in v veljavi že
pred tem datumom so ostale v veljavi vse do sporazuma Tito – Šubašič 16. junija 1944,
ko sta se sestala kot predstavnika narodno osvobodilne vojske nove Jugoslavije v
domovini in vlade kraljevine Jugoslavije v Londonu ter se dogovorila za sodelovanje po
končani vojni. Podaljševanja teh potnih listin so izvajala predstavništva kraljeve vlade po
svetu, v prvi vrsti v ZDA in državah južne Amerike, čeprav za to ni bilo kakšne relevantne
pravne osnove.
Nekaj posebnega je bil tudi skupni potni list Vlade Kraljevine Jugoslavije za pot v Kairo v
Egiptu, ki je bil izdan zgolj za to priliko, seveda mimo zakonskih določil. Šlo je za izjemen
in izreden primer.
Ustava Kraljevine Jugoslavije v svojih členih in določilih nikjer ni posebej omenjala pravice
do potovanja ali kot temu danes v Evropski skupnosti pravimo, pravice do prostega
pretoka ljudi in kapitala. Prav tako takšnega predpisa v svojih ustavnih aktih niso imele
države agresorice, torej Nemčija, Italija, Madžarska in Romunija, ampak so urejale
možnost izdajanja in vseh ostalih pravnih dejanj v povezavi z in na osnovi notranjih
zakonskih in podzakonskih aktov. Le kadar je šlo za posebne vojaške dovolilnice, so bile te
izdane na osnovi vojaških zakonov. Tudi nacistična zaveznica Neodvisna država Hrvaška je
možnost izdaje in regulative potnih listin obravnavala le v zakonskih aktih.
Ob začetku druge svetovne vojne je imelo potne liste Kraljevine Jugoslavije kar nekaj
ljudi, ki so se iz tega ali onega razloga v tistem času znašli izven meja kraljevine. Šlo je za
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običajne potne listine raznih vrst, izdane v skladu s Pravilnikom o izdajanju in vidiranju
potnih listin (Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, št. 44, letnik VI., 15. maja
1924). Kraljevina Jugoslavija je leta 1930 izdelala in izdala novo potno knjižico, ki se je od
stare precej razlikovala, čeprav starega pravilnika ni ne spreminjala in ne dopolnjevala.
Potna knjižica je bila v polplatno vezana knjižica trdih platnic, temno opečnato rdeče
barve z izrezom za priimek in ime imetnika na sprednji strani platnic spodaj. Velikost
knjižice je bila 10 cm x 15 cm.
Potne knjižice so bile izdane v imenu kralja Petra II, imele so 32 strani ter bile tiskane v
slovenskem in srbohrvaškem jeziku, v latinici ali v cirilici, čeprav pa so bile v uporabi še
tudi stare potne knjižice oziroma listine.
V glavnem je šlo za dve vrsti potnih listin, in sicer za običajne potne liste ali pa za
izseljeniške potne liste. Potne listine so bile še veljavne v kolikor so imele veljavne vize za
potovanje, ki so jih kraljevska odposlanstva po svetu izdajale še vse do leta 1943, pa še
tudi kasneje.
Ker sem te vrste potnih listin Kraljevine Jugoslavije opisala že v svojem specialističnem
delu, opisa ne bom ponavljala, opisala bom le za to delo relevantne stvari in podatke.
Kadar je imel imetnik potne listine vizum za bivanje v tujini izdan pred napadom na
Jugoslavijo in mu je vizum potekel po napadu, bival pa je na področju nemških oblasti,
mu je po izteku vizuma le tega lahko podaljšala zgolj nemška oblast. Kot potna dovolilnica
je potni list Kraljevine Jugoslavije veljal le z zaznamkom nemških oblasti (slika 1).
Imetniku potnega lista, ki je bil ves čas vojne v Nemčiji in je tudi konec druge svetovne
vojne dočakal tam, so nemške oblasti izdale dovoljenje za bivanje, kar so jim zavezniki
dovoljevali še kar naprej v ustaljeni maniri, čeprav je bilo vsega že konec. Tudi uradna
obrazložitev je ostala enaka kot v času nacistične Nemčije. Le žig policijske uprave je bil
spremenjen, in sicer so kljukasti križ zamenjali z orlom. Če pa je imetnik bival na področju
zavezniške države ali pa nevtralne države, kjer je imela Kraljevina Jugoslavija še vedno
svoje odposlanstvo, mu je potno listino lahko veljavno podaljšal uslužbenec odposlanstva
v tisti državi (slika 2).
Čisto nekaj posebnega pa se je zgodilo pri hitrem odhodu prebežniške vlade. S kakšnimi
dokumenti so pripotovali v Kairo, v Egipt ni poznano, verjetno pa kar brez vseh, saj so
odšli na vrat na nos z letali ali ladjami. Vsekakor pri tem pobegu ni mogoče zanemariti
dejstva, da je bila družina Karadjodjevićev povezana z britansko kraljevo družino.
Seveda pa je bilo potrebno urediti vsaj do neke mere odhod naprej, v Anglijo. Pravilnik o
izdajanju in vidiranju potnih listin Kraljevine Jugoslavije iz leta 1924 je v svojem členu 22
določal, da noben državni uradnik ali uslužbenec ne sme dobiti potnega lista za
inozemstvo ali njegove vize, dokler ne predloži uradnega akta svojega za to pristojnega
nadrejenega oblastva, da in za koliko časa in v katero državo mu je potovanje dovoljeno.
Zato da je kraljeva vlada v izgnanstvu lahko potovala, ji je kraljevsko jugoslovansko
odposlanstvo v Kairu izdalo kolektivni diplomatski potni list, kar je zagotovo svetovni
unikum v uporabi potnih listin (slike 4 - 6).
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Levo spodaj je na drugi strani štampiljka Kraljevskega odposlanstva Jugoslavije v Egiptu
številka 499, z dne 26. april 1941 in z zapisom "veljavno za potovanje v vse države sveta",
podpisom svetovalca Šćepanovića in dvema okroglima žigoma odposlanstva.
Državljani Kraljevine Jugoslavije, ki jih je začetek vojne zatekel v tujini, so si svoje
dokumente urejali na odposlanstvih kraljevine Jugoslavije v posameznih državah.
Aplikacije za izdajo novega potnega lista, kakor tudi za podaljšanje slednjega ali pa za
izdajo pomorske knjižice, ki je imela status potnega lista, so bile poenotene in so se
uporabljale vse dokler so delovala odposlanstva Kraljevine Jugoslavije, to je praktično do
konca vojne, oziroma do sporazuma Tito - Šubašić 16. junija leta 1944, o skupnem
delovanju na strani zaveznikov in dogovora o ureditvi države po koncu vojne (slike 3, 7,
8).
Prošnje so bile, vsaj za uporabo v ZDA, v katerih je bilo največje število jugoslovanskih
izseljencev in s katerimi je bil tudi pomorski promet najgostejši, natisnjene dvojezično v
srbohrvaškem jeziku v latinici in v angleškem jeziku.
Ne glede na kraj kjer je prosilec vložil prošnjo za novo potno listino, je o vsem odločalo
kraljevsko jugoslovansko odposlanstvo v Washingtonu. To potrjuje tudi dopis z dne 1.
novembra 1941, ki so ga z generalnega kraljevskega jugoslovanskega konzulata v New
Yorku, na Peti aveniji št. 745, poslali v dokončno odločanje na naslov kraljevskega
jugoslovanskega odposlanstva v Washingtonu (slika 9).
Kadar je potekla pomorska knjižica mornarjem na ladji v času plovbe, so zaprosili za
podaljšanje preko radio zvez, ki so jih imeli na ladjah ali pa iz pristanišč, kjer so bili
trenutno zasidrani. Tudi te prošnje so bile naslovljene na kraljevsko odposlanstvo v
Washingtonu (slika 10).
Predstavniki jugoslovanske vlade so imeli drugačen status tudi pri potovanjih po svetu.
Danes je težko točno ugotoviti s kakšnimi dokumenti so potovali, kaže pa da so jim
določene države dodeljevale poseben status in tretman. To dokazuje dopis, ki ga je
jugoslovanski minister za zunanje zadeve poslal zunanjemu ministru Združenih držav
Amerike, dne 24. aprila 1942, v zadevi uradnega obiska dr. Ivana Šubašića v ZDA in
Kanadi (slika 11)1.
1

Delovni prevod dopisa se glasi:
Jugoslovanski minister izraža svojo naklonjenost častitljivemu ministru za zunanje zadeve Držav in ima čast da
obenem preda formular PR-1, ki zadeva uradni obisk dr. Ivana J. Šubašića, bana (guvernerja) Banovine
Hrvaške, ki je za Kraljevsko jugoslovansko Vlado v specialni misiji v Združenih državah in Kanadi.
Jugoslovanski minister bo zelo hvaležen častitljivemu ministru za zunanje zadeve, če mu bo mogoče izdati
identifikacijsko listino z uradnim statusom za dr. Šubašića in ima ob istem trenutku čast zaprositi, da bi
identifikacijska listina izjemno dovoljevala registracijo v skladu z Dogovorom o izjemni obravnavi, v zvezi z
noto častitljivega ministra za zunanje zadeve z dne 7. februarja 1942.
Dr. Šubašića spremlja njegova žena Vlasta, tako je zaprošeno, da se takšen dokument izda tudi njej.
Jugoslovanski minister bi želel vnaprej izraziti svojo zahvalo častitljivemu ministru za zunanje zadeve Držav za
njegovo zgoraj opisano prijaznost.
Washington, D. C. 24. april 1942
Častitljivemu Ministru za zunanje zadeve
Washington D. C.
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V času druge svetovne vojne je bila Portugalska nevtralna država, zato so preko nje
potovali mnogi begunci iz Evrope, pretežno v Združene države Amerike in Kanado. V
glavnem je šlo za tiste, ki so bežali pred nacističnim in fašističnim terorjem, seveda pa je
bila Portugalska tudi točka za vse druge popotnike, vohune, pa tudi kriminalce, ki so se
umikali na drugo stran morja. Žalostna stran teh zadev je bila, da je Portugalska na teh
tragedijah dobro služila, saj pripravljeni dokumenti niso bili poceni in so mnoge, predvsem
Jude, ki niso imeli denarja enostavno zavrnili in izgnali.
Vendar pa je take zadeve država navkljub vsemu urejala drugače, saj je že v izhodišču
imela povsem drugačen status, čeprav jo je zastopala vlada v izgnanstvu. Tako je
določene posle kot predstavnik jugoslovanskih oblasti izvajalo portugalsko ministrstvo za
zunanje zadeve. To dokazuje dopis, ki ga je poslalo kraljevsko jugoslovansko
odposlanstvo iz Washingtona na Portugalsko dne 25. junija 1942 pod številko 509 (slika
12)2.
Zaradi potrebe, da bi se težave pri izdajanju potnih listin predvsem pomorcem, ki jih je
bilo potrebno ves čas reševati na ta ali oni način, ugodno in enoznačno reševale, je
svetovalec na kraljevskem jugoslovanskem odposlanstvu v Washingtonu dr. Vladimir
Rybar po nalogu poslanika Konstantina Fotića pripravil dopis na jugoslovansko ministrstvo
za zunanje zadeve in na ministrstvo za promet, pomorski oddelek, v izgnanstvu v
Londonu. Dokument nosi oznako št. 747 in je kopija dopisa, ki je potoval v London.
Original je zagotovo uničen, kopija pa je verodostojen dokument, ki je ostal v arhivu
odposlanstva v ZDA. Dokument je bil poslan dne 24. avgusta 1942 (slika 13)3.

2
Delovni prevod se glasi: Jugoslovanski minister sporoča svoje poklone ministru Portugalske in ima čast
prositi v imenu kraljevske jugoslovanske Vlade v Londonu, da izda vizo gospodu Davorinu Gardunu, članu
jugoslovanskega brodarskega komiteja in predstavnika radiooperaterjev z uradom v New Yorku, N. Y.
Gospod Gardun je poklican v London na zahtevo jugoslovanske vlade da bo predstavljal interese
jugoslovanskih radijskih častnikov jugoslovanske trgovske flote in bo bival v Londonu.
Gospod Gardun bo zapustil London naslednji teden z letalom, če bo zanj zagotovljeno prioritetno mesto.
Prosim da sprejmete priloženi potni list št. 76/41.
Jugoslovanski minister bo ministru Portugalske zelo hvaležen, če bo viza gospodu Gardunu brezplačna.
Washington, 25. junij 1942
Nj. Ekscelenca dr. Joso Antonio de Bianchi, Portugalski minister
Portugalsko odposlanstvo, Washington D. C.
3
Delovni prevod se glasi: Predmet: izdajanje potnih listin pomorcem
Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za promet, pomorski oddelek
Potne listine: Kakor je Ministrstvu za zunanje zadeve poznano, so bili naši pomorci takoj po začetku vojne
mobilizirani. Večina od njih ima pri sebi kot edini dokument pomorsko knjižico, medtem ko ima redno
potovalno listino le redko kdo. Ker pomorci ob potapljanju njihovih ladij izgubijo v skoraj 99 primerih tudi vse
svoje dokumente, se oni javljajo posameznim našim zastopništvom, da se jim bi izdala redna potna listina.
Kraljevsko odposlanstvo je takoj v začetku napadov na našo državo, glede na to da so bili pomorci
mobilizirani, izdalo navodila našim konzularnim predstavništvom v Združenih državah Amerike, da se sme
redne potne listine izdajati zgolj v primeru nujne in upravičene potrebe, kajti drugače pomorska knjižica služi
vsakemu pomorcu kot dovoljšen dokument za legitimiranje. V kolikor bi se vsakemu pomorcu na njegovo
zahtevo izdala potna listini, bi jih to omogočilo zapuščanje ladij z dokumentom, ki služi ne le kot legitimacija
za potovanje po notranjosti države, ampak tudi za potovanje v druge države, kar bi povzročilo vprašanje
vračanja pomorcev nazaj na naše ladje. Ta navodila so se izkazala kot zelo koristna, saj so povzročila da se
pomorci ne razlezejo po vsej državi, še posebej pa se je z njimi preprečilo bežanje v Centralne in Južnoameriške države. Vendar pa je kraljevsko odposlanstvo zadnji čas opazilo, da so nekatera naša konzularna
predstavništva izven Z. D. A. zelo liberalna pri izdajanju potnih listin našim pomorcem tudi v primerih, ko
pomorci že imajo pomorske knjižice. Takšen neizenačen postopek naših državnih zastopništev ustvarja vtis, da
nekatera naša predstavništva favorizirajo pomorce, medtem ko so druga napram njim "sovražno" razpoložena
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Ob izdanem potnem listu, ki je bil popolnoma enak kot pred začetkom vojne, so izdali tudi
potrdilo, ki je ostalo na organu, ki ga je izdal. S tem je bilo omogočena kontrola ali je
potni list, ki so ga pregledale mejne oblasti pravi ali pa gre za ponaredek.
Nasploh pa so prenekatera kraljevska jugoslovanska odposlanstva izdajala potne liste tudi
Judom, ki so bežali pred nacističnim nasiljem. Potrdila, ki jih je hranil organ, ki je potni list
izdal, se v ničemer niso razlikovala glede na nacionalno pripadnost ali kaj podobnega.
Potrdilo, da je bil potni list izdan, je imelo v desnem zgornjem kotu tudi fotografijo nosilca
listine, preko katere je bil udarjen žig organa, rubrike pa so zahtevale med drugim
naslednje osebne podatke, kot je razvidno s slike 14: kraj in datum rojstva, poklic,
prebivališče, in drugo. Na potrdilu je bilo tudi zavedeno ali je bil potni list izdan na podlagi
odobritve ministrstva za notranje zadeve ali potrdila o državljanstvu ali domovnice ali pa
vojaškega dokumenta. Slika 14 prikazuje potrdilo o izdaji potnega lista Hirschler Branku iz
Neodvisne države Hrvaške, ki je zaprosil za potni list iz Italije, kamor je prebegnil pred
pogromom. V potni list so mu udarili vizume za Francijo, Španijo, Portugalsko in
prekomorske dežele, kar točno nakazuje pot človeka, ki je bežal pred nasiljem v eno od
dežel daleč od vojnih žarišč. Potni list so mu izdali v času, ko so se koncentracijska
taborišča na Hrvaškem intenzivno polnila s Srbi, Judi, pa tudi Slovenci.

in da s svojim postopkom otežujejo njihovo svobodno premikanje; na ta način se ustvarja nezaupanje napram
državnim zastopnikom in se še posebej v današnjem času krni njihov ugled.
Zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov ima kraljevsko odposlanstvo čast zaprositi ministrstvo za zunanje
zadeve, da izvoli poslati našim predstavnikom enake napotke v smislu izdajanja rednih potnih listin našim
pomorcem v zgoraj navedenem smislu, v kolikor ministrstvo soglaša s stališčem tega odposlanstva. Na koncu
je čast izjaviti, da se te dni v New Yorku odpira tako imenovani Seamens Pool kjer bo izvajana najstrožja
kontrola naših pomorcev in kjer bo mogoče kar se da najbolj paziti na njihovo premikanje. To je še en razlog
več, da se našim pomorcem ne izdajo potne listine, saj jim je pomorska knjižica zadosten dokument za
identifikacijo in za vkrcavanje za plovbo.
Pomorske knjižice: Kar se tiče pomorskih knjižic kraljevsko odposlanstvo misli da bi se morale izdajati najmanj
za dve leti, ker so potovanja dolga in neredna, v mnogo primerih pa pomorci odhajajo v države kjer ni naših
predstavništev. Pomorske knjižice bi morali izdajati in tudi podaljševati brez zaračunavanja takse, tako kot je
bil to običaj pri naših pomorskih uradih v državi. Še posebej je to vprašanje važno pri naših brodolomcih.
Potrebno bo tudi, da se natisnejo nove pomorske knjižice, ker imajo naši pomorci svoje že skoraj popolnoma
izpolnjene. Ob tej priliki bi bilo koristno, da se k našemu tekstu doda tudi angleški prevod, vsaj za glavne
vpise.
Prepis tega akta je poslan tudi pomorskemu oddelku Ministrstva za promet.
Po ukazu poslanika, svetovalec dr. Vladimir Rybar
Da je bil dopis upoštevan priča depeša z dne 21. novembra 1942 pod št. 1020, poslana z Vlade na ambasado
v Washington, katere delovni prevod se glasi:
Predmet: podaljševanje pomorskih knjižic na 2 leti
Kraljevski ambasadi je v čast objaviti, da je danes prejela od ministrstva za promet, pomorski oddelek pod
Pov. št. 2225 z dne 20. novembra tega leta, brzojav sledeče vsebine:
"Ministrstvo za promet se je odločilo podaljševati pomorske knjižice za dve leti. Samo pomorcem, ki nimajo
pomorske knjižice se izdajajo potni listi dokler se ne natisnejo in predpišejo nove pomorske knjižice."
S prošnjo za upoštevanje in uporabo, Kraljevski ambasador Konstantin Fotić
Spodaj pa je še pripis: Prosim o tem obvestiti ladijska poveljstva.
Kopija pisma poslana: Kraljevski generalni konzulat New York City, Kraljevski generalni konzulat Chicago, III.,
Kraljevski generalni konzulat Montreal
Združenje pomorskih častnikov in posadk New York City, Odboru lastnikov ladij Yugoslav Shippowners
Committee, Jugoslovanskemu združenju pomorcev N. Y. C.
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Ponarejenih ali bolje rečeno zlorabljenih potnih listov ni bilo tako malo in poznani so
primeri, ko so nemški agenti uporabljali potne liste raznih držav, med njimi tudi Kraljevine
Jugoslavije, s prirejenimi ali povsem ponarejenimi podatki, so pa tudi uporabljali ukradene
ali zasežene potne liste, s katerimi so prevzeli tudi novo identiteto. To jim je v določenih
primerih omogočilo gibanje po okoljih, kamor jim je bil drugače dostop omejen ali
popolnoma onemogočen. O tem priča obvestilo odpravnika poslov na kraljevskem
jugoslovanskem odposlanstvu v Washingtonu, dr. Vladimirja Rybarja, ki ga je poslal
kraljevskemu generalnemu konzulatu v Chicago, dne 5. aprila 1943, pod številko 553.
Delovni prevod obvestila se glasi:
Kraljevskemu generalnemu konzulatu
Chicago
Tukajšnja brazilska ambasada je obvestila to ambasado, da je bilo določeno število
diplomatskih potnih listov v brazilski ambasadi v Vichy-ju, ko je bila zgradba zasežena s
strani nemških enot. Brazilska Vlada sodi da so ti potni listi padli v nemške roke in da se
mora vsako osebo, ki poseduje takšen potni list, šteti za sumljivo dokler ne uspe dokazati
nasprotnega.
Diplomatski potni listi, ki so v vprašanju nosijo številke: D-4072, D-4073 in D-6829
do vključno D-6878.
Brazilska ambasada prosi, da se jo nemudoma obvesti, v kolikor bi potni list z
navedeno številko prišel v roke generalnemu konzulatu.
Odpravnik poslov
Dr. Vladimir Rybar
Pri podaljševanju potnih listov za določene osebe so veljali različni pristopi. Tako so na
primer na jugoslovanski kraljevski ambasadi v Washingtonu zabeležili podaljšanje
diplomatskega potnega lista ministru Branku Čubriloviću zgolj na listu papirja. Veljavnost
potnega lista je bila 10. maja 1943 podaljšana do 10. maja 1944.
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3

POTNE LISTINE V ČASU OKUPACIJE V LETIH 1941-1945

3.1

POTNE LISTINE NEMŠKEGA RAJHA

Z vzpostavitvijo okupacijskih oblasti v zasedeni Kraljevini Jugoslaviji, po njeni kapitulaciji v
aprilu 1941, je nemški rajh na ozemljih, ki jih je priključil kot svoj integralni del, izdajal
enake potne listine kot na svojem osnovnem ozemlju. Poleg tega pa so vojaške oblasti, pa
tudi nekatere civilne ustanove, izdajale še posebne dovolilnice za določene prilike.
Na področjih s posebno upravo, oziroma na območjih, ki jih je nemška oblast zgolj
upravljala, tako direktno ali preko z njihove strani postavljenih lokalnih uradov, pa so
izdajali specifične dokumente. Ti dokumenti so, kljub temu da so bili izdajani s strani
lokalnih oblasti, bili izdajani v soglasju z nemškimi odredbami (Verordnung ueber die
Ausuebung der Buergelitzhen Rechtspflege im Protektorat Boehmen und Maehren,
Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1939, Teil I.).
Potne listine, ki so jih dobili prebivalci slovenskih zasedenih ozemelj, ki jih je nemška
zasedbena oblast priključila kot integralni del k Velikonemškemu Rajhu, so bile enake kot
so jih imeli prebivalci ostalih nemških dežel že prej. S priključitvijo so namreč vsi prebivalci
anektiranih območij postali nemški državljani. Potni listi Nemčije so se izdajali v skladu z
že obstoječimi zakoni nemškega Rajha.
Bili pa sta dve vrsti potnih listov. Običajni, splošni potni listi so veljali za nemški Rajh v
njegovih mejah in tudi v skladu s širjenjem Rajha, tako kakor so Nemci zavzemali
posamezne evropske dežele in kakor so jih priključevali kot integralne enote k Rajhu.
Takšne potne listine so tako dobivali, v kolikor so zanje zaprosili in v kolikor so jim ga
nemške oblasti bile, glede na diskrecijsko pravico ob izdaji, pripravljene izdati, tudi
Slovenci na priključenih ozemljih. Seveda se je to zgodilo najprej šele po 17. aprilu 1941,
ko je kapitulirala vojska Kraljevine Jugoslavije in je država nehala obstajati. Pred tem so
lahko naši ljudje, Slovenci, ki so odšli v Nemčijo, imeli potni list za tujce, seveda v kolikor
so se odpovedali svojega državljanstva. V nasprotnem primeru so pač imeli potni list
Kraljevine Jugoslavije.
Nemčija je izdajala svoje potne liste za zasedena ozemlja na osnovi zakonov, ki jih je že
prej uporabljala za Češko Moravski protektorat (Verordnung ueber die Ausuebung der
Buergelitzhen Rechtspflege im Protektorat Boehmen und Maehren, Reichsgesetzblatt,
Jahrgang 1939, Teil I. str. 759) in ostalih aktov izdanih pred in za tem.
Običajni nemški potni list je bil vezan v kartonske platnice olivno rjave barve. Velikost
potne knjižice je bila 11 cm v širino, visoka pa je bila 16,5 cm. Na prvi strani platnic je bil
napis v dveh vrstah: DEUTSCHES REICH, pod tem zapisom je bil nemški grbovni simbol,
heraldični orel na desno z razprtimi krili, odprtim kljunom in iztegnjenim jezikom ter
kremplji v poziciji zgrabiti. Pod tem državotvornim simbolom, ki je obenem tudi grb
združene Nemčije, pa je zopet napis v dveh vrstah REISE-PASS.
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Prva notranja stran potnega lista je bila precej enostavna. V okvirju je najprej zapisano
ime države, potem pa je pod državnim simbolom napis potni list in v sredini številka pod
katero je zaveden v register. Pod tem je rubrika IMETNIK POTNEGA LISTA, nižje pa še
SPREMLJAN S SVOJO SOPROGO in še nižje IN Z OTROKI. Čisto na dnu je v rubriki
DEŽELNA PRIPADNOST z žigom odtisnjena ustrezna dežela.
Na dnu strani je natisnjeno, da ima potna knjižica 32 strani.
Vse strani potnega lista so v osnovi zelene barve, na kateri je svetlo rjav vzorec
ponavljajočih se nemških orlov in hrastovega lista z dvema želodoma, ki jih od naslednje
vrste loči ponavljajoči se napis + DEUTSCHES REICH + REISEPASS +.
Druga stran potnega lista ima na vrhu s kovinsko sponko pritrjeno fotografijo imetnika, ki
jo na robovih zajemata dva okrogla žiga policijskega urada. Enak žig pa je tudi na dnu ob
podpisu policijskega uradnika. Fotografija posameznega imetnika je na levi strani, v
kolikor bi imel imetnik v potnem listu zavedeno tudi ženo, bi bila njena fotografija na
desni strani. Pod fotografijo je v sredini rubrika podpis imetnika potnega lista in še nižje
na sredini in njegove soproge. Spodaj je še zapis, ki se v slovenskem prevodu glasi: »S
tem je potrjeno, da je imetnik, ki je z zgoraj postavljeno fotografijo predstavljena oseba in
s pod njo nahajajočim se lastnoročnim podpisom izkazan.
Na tretji strani potnega lista pa je oddelek OSEBNI OPIS, ki ima od zgoraj navzdol sledeče
rubrike: poklic, kraj rojstva, rojstni dan, prebivališče, postava, obraz, barva oči, barva las,
posebni znaki. Ta oddelek je razdeljen na dva dela, kjer je drugi, na desni strani,
predviden za soprogo. Spodaj je še oddelek za otroke, kjer so le trije segmenti za ime,
starost in spol.
Na četrti strani najdemo celo stran določeno za vpis časa veljavnosti potnega lista, kjer je
odtisnjen oglati žig z napisom: »Veljaven za potovanje znotraj in v tujino«. Sledi rubrika
kdaj bo potni list postal neveljaven, če ne bo podaljšan.
Spodaj na isti strani je bila zabeležena upravna enota, ki je izdala potni list, z žigom
policijskega predsednika, nato pa datum in podpis z žigom, krajem in datumom izdaje
potnega lista ter podpisom odgovornega policijskega uradnika.
Peta stran potnega lista z napisom PODALJŠANJA, je bila predvidena le za tri podaljšanja.
Vse naslednje strani od 6. dalje, so brez kakršnih koli oznak ali zapisov in predvidene za
vizume.
Nemški potni list za tujce je bil manjši. Meril je 9,8 cm v širino in 15,2 cm v višino. Izdelan
je bil iz trdega, v platno vezanega, kartona sive barve, ki je imel na prvi strani platnic
zgoraj napis DEUTSCHES REICH, torej Nemški Rajh, oziroma Nemčija, v sredini je bila
podoba nemškega orla na ščitu, spodaj pa napis FREMDENPASS, ali Tujski potni list, vse v
zlati barvi. Čez zgornji levi kot je bila črna črta.
Potni list za tujce je vseboval 28 strani. Rubrike so bile pisane najprej v nemškem, nato pa
še z manjšimi črkami v francoskem jeziku. Papir je bil svetlo rumen z oranžno rumenim
mrežnim uokvirjenim vzorcem, kjer je bil v sredini vsake strani odtisnjen oranžno rumen
nemški orel. Papir je imel vodni tisk in sicer v obliki ponavljajočega se cik - cak vzorca.
Prva stran potnega lista za tujce je imela zgoraj napis NEMČIJA v nemškem in nato še v
francoskem jeziku. Pod državnim simbolom je napis POTNI LIST ZA TUJCE, sledi rubrika s
prostorom za navedbo imena nosilca potnega lista, pri dnu pa je natisnjeno: »Nosilec
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potnega lista ne poseduje nemškega državljanstva«. Pod njim pa še prostor za navedbo
številke pod katero je izdan potni list, ter številke pod katero je imetnik vpisan v register.
Druga in tretja stran vsebujeta rubrike za navedbo osebnih podatkov kot so nacionalnost,
poklic, rojstni kraj, rojstni dan, prebivališče ali kraj zadrževanja, postava, obraz, barva oči,
barva las, posebni znaki, ter fotografijo in podpis imetnika potnega lista.
Na četrti strani so bile rubrike za krajevno in časovno veljavnost potnega lista. Sledijo si:
potni list velja za; potni list bo neveljaven z dnem, v kolikor ne bo podaljšan; sledi pripis
vrnitev v Nemčijo bo dovoljena glede na časovno veljavnost potnega lista s pripombo
spodaj, da imetnik podleže vizumski zahtevi. Pojasnjeno je še, da je imetnik potnega lista,
ki je na fotografiji pripoznan kot predstavljena oseba in da je njegov podpis lastnoročen.
Nato sledi zapis kraja ter datuma izdaje potnega lista in podpis uradne osebe z žigom.
Peta in šesta stran vsebujeta vsaka po tri rubrike namenjene podaljšanju veljavnosti
potnega lista.
Vse naslednje strani pa so bile predvidene za vizume. Na zadnji strani platnic potnega lista
je bil prilepljen tipkopis s pojasnilom za imetnike potnih listin, ki se v delovnem prevodu
glasi:
Pri izdaji novega potnega lista je potreben prenos zaznamka o dovoljenju za
bivanje policijskega organa, ki je izdal dovoljenje ali je pristojen za izdajo novega
dovoljenja ali pristojen za izdajo novega dovoljenja za bivanje. Imetnik potnega lista je
zato dolžan, da v tem primeru pri izdaji novega potnega lista zaprosi pri pristojnem
organu uradno overjeni prepis zaznamka o dovoljenju za bivanje ali da preda stari potni
list do prenosa tega zaznamka v novi potni list (Določbe II. čl. 26. Odredbe o policiji za
tujce).
Zanimive so tudi nekakšne nemške maloobmejne propustnice, ki jih je izdajal nemški
konzulat v Ljubljani. Šlo je za dovolilnice za prehod preko določenih mejnih postaj, izdane
pa so bile za različne namene. Običajno je šlo za dovoljenja prehodov preko meje zaradi
dela, ki so ga imeli imetniki potne listine na eni ali drugi strani meje. V prikazanem
primeru je šlo za dovoljenje, ki je bilo izdano Francu Mediču iz Ljubljane, ki so mu dovolili
prehod meje na Ježici v Šentvidu pri Ljubljani. Razlog potovanja je bil ureditev nujnih
poslovnih zadev. Kot zanimivost naj navedem, da je bilo navedeno tudi prevozno sredstvo
s katerim je Medič potoval – osebni avtomobil DKW s policijsko številko tablice LB 343
(slika 15)4.
Formular je natisnjen na zelenem kartonskem papirju, ki se je na sredini prepognil in
predstavljal nekakšno izkaznico.

4

Delovni prevod se glasi: Nemški konzulat Ljubljana
Ljubljana, dne …………, Mejna dovolilnica za prehod št. …………
Za maloobmejni promet med od Nemčije in Italije zasedena nekdanja jugoslovanska ozemlja.
Gospodu ……………………, rojen dne…………………, v ………………, stanujoč v …………………, je podeljeno
dovoljenje, da mejo med zasedenim nemškim in italijanskim ozemljem pri ……………… z namenom
……………………, ………………………enkrat / večkrat prečka.
Nemški konzul
Ta potna listina velja do …………………………… . Taksa ………………… .
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Dokument je bil izdan 26. maja 1941, torej dober mesec po kapitulaciji kraljeve
jugoslovanske vojske. Zato ne čudi, desno zgoraj na dokumentu, italijansko ime za
Ljubljano, nedvomno pa je zanimivo, da se je taksa, označena levo spodaj, obračunala v
dinarjih. To pomeni, da okupacijske oblasti še niso dokončno spremenile obračunske
valute.
Desno spodaj je bil okrogli žig nemškega konzulata v Ljubljani in podpis odgovornega na
konzulatu v obliki žiga.
Druga, zunanja stran dokumenta je imela na levi strani zgoraj s kovinskima sponkama
pritrjeno fotografijo, ki je imela na nasprotnih robovih dva okrogla žiga nemškega
konzulata v Ljubljani.
Čisto nekaj posebnega pa so bile dovolilnice za potovanje delavcev iz Nemčije v druge
države, od koder so prišli na delo v Rajh. Obrazec je bil natisnjen v državni tiskarni na
oranžnem papirju, pretiskanim z rdečim mrežastim vzorcem. Levi zgornji rob obrazca je
odrezan, saj je to bilo potrebno ob izhodu iz države. Desno zgoraj je v okvirju opozorilo, v
katerem je napisano:
Prehod preko meje iz območja nemškega rajha je dovoljen samo s predložitvijo tega
prepisa!
Prehod preko meje je dovoljen samo s predložitvijo veljavnega potnega lista
(nadomestne listine za potni list) in veljavnega zaznamka.
Dovolilnica za vrnitev mora biti poleg tega dostavljena domovinskemu organu kot dokazilo
o pravilnem končanju delovnega razmerja.
Pod tem opozorilom je z debelejšim tiskom natisnjeno:
DOVOLILNICA ZA VRNITEV št….., spodaj pa so rubrike:
[Ime] ………………… [Priimek] ………………….
iz ……………….. [domovina, domače mesto]
rojen ……………….. zaposlen kot …………………..
ima dovoljenje da se vrne v domovino.
Razlog za vrnitev: Imetnik tega dovoljenja je bolan - delavno nesposoben - neprimeren
- je svojo delovno pogodbo v območju Rajha izpolnil - njegova delovna obveznost se je
redno zaključila. (Neustrezno prečrtati)
Vrnitev vsebuje eno vozno karto do …………………………
Oseba ki se vrača je bila pravilno poučena glede denarja in
v nemškem ali
odgovarjajočem denarju ustrezno zagotovljena.
………………….. dne ………………. 194……….
Zanimiva je tudi dovolilnica, ki jo je področna komandatura 599 iz Beograda 3. maja 1941
izdala inženirju Miloradu Nikoliču za potovanje v Črnomelj, na takrat italijansko zasedbeno
ozemlje. V času Kraljevine Jugoslavije so namreč nameravali graditi železniško povezavo
preko Črnomlja na Karlovec in dalje proti Reki, tako je bilo kar nekaj strokovnjakov
zaposlenih na projektu v Beogradu. Vse skupaj je preprečil začetek druge svetovne vojne.
Družine, ki so bile zaradi tega projekta razdružene in njeni člani razseljeni po nekdanji
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Kraljevini Jugoslaviji, so se seveda želele ponovno združiti, tako tudi omenjeni strokovnjak
(slika 16)5.
Kakor kažejo nekateri podatki sta imeli nemška in italijanska oblast v začetku načrte
obnoviti oziroma nadaljevati delo na tej ideji. Zato so Nikoliču tudi dovolili potovanje v
Črnomelj, vendar se je kasneje vse skupaj prekinilo. Tudi po koncu druge svetovne vojne
te ideje niso več obnavljali.
Na nasprotni, zadnji strani nemške dovolilnice je bila propustnica italijanskih oblasti, ki so
jo na istem dokumentu izdale po prehodu meje med Neodvisno državo Hrvaško in
Slovenijo, oziroma zasedbenim delom italijanske kraljevine. Kot je evidentno hrvaške
oblasti še niso imele izdelanih kakršnih koli dokumentov, pa tudi kakšne velike jurisdikcije
nad potovanji iz nemške okupacijske cone v Srbiji in italijansko okupacijsko cono v
Sloveniji ne. Tudi italijanske oblasti v Črnomlju so propustnico izdale na zadnji strani
nemškega dokumenta kar v rokopisu. Naslov Lasciapassare (slo. propustnica) je zapisan
na levi strani. Kot zanimivost je potrebno poudariti, da je bil dokument pečaten s starim
jugoslovanskim žigom črnomaljske žandarmerije (slika 17)6.
Za Gorenjsko, ki so jo Nemci takoj vključili v rajh, kot integralni del svojega ozemlja, so
svojim državljanom izdajali posebne dovolilnice za potovanje znotraj države. Taksa v višini
50 pfenigov je bila plačana z nalepljenim kolekom in uničena z okroglim žigom občinske
uprave, ki je takšne dovolilnice izdajala.

3. 2

POTNE LISTINE KRALJEVINE ITALIJE

Italija je po tajnem sporazumu z Angleži in Francozi iz leta 1915 kot darilo za izdajo, ko je
obrnila hrbet svoji dotedanji zaveznici Avstro-ogrski, dobila po vojni ogromna slovenska
ozemlja, poleg dežele Benečije, Tridentinske Benečije in tudi praktično celotno deželo
Primorsko, od Vršiča do otoka Lošinja z Unijami. Fašizem je takoj začel raznarodovalno
politiko na vseh področjih in izdajal tudi na tem območju potne listine Kraljevine Italije,
enake kot po drugih delih kraljevine.

5

Delovni prevod se glasi: Področna komandatura 599, Beograd, dne……
Dovolilnica
Gospod ……………………
stanujoč v ………………………
poseduje tukaj potrdilo, da sme območje mesta Beograda
zapustiti in za ………………… odpotovati.
Veljavno do 4. maja 1941 , komandant področja
l. r.
nadporočnik
6
Propustnica
Komanda karabinjerske enote
Imetnik, ing. Niko Nikolić Milorad, potuje v Črnomelj iz Beograda zaradi vrnitve domov. Želi se pridružiti
družini, ki jo sestavljajo žena, dva otroka in tašča.
Črnomelj, 13. 9. 1941 XIX , Območni komandant, major ………….
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Po italijanski okupaciji, do tedaj jugoslovanskega slovenskega ozemlja, so se enake listine
razširile po vsej Ljubljanski pokrajini. Seveda so tudi lokalne italijanske oblasti izdajale
posebne dovolilnice za določena potovanja znotraj okupacijskih con, kakor tudi za
prehajanja iz ene v drugo.
Posebej je bilo urejeno vprašanje potnih listin za območje Zetske banovine, to je Črne
gore, mesto Zadar z zaledjem pa je tako ali tako že bilo italijansko. Po kapitulaciji Italije 9.
septembra 1943 je celotno območje v slovenskem in hrvaškem delu pod upravo vzel
nemški rajh.
Italija je po prvi svetovni vojni dobila v skladu s tajnim Londonskim sporazumom iz leta
1915, med Italijo in zavezniškimi silami, ki so se borile proti Avstro-ogrski in Nemčiji, ko je
ta iz zavezništva z Avstrijo in Nemčijo preskočila v tabor Antante, ogromen del
slovenskega nacionalnega ozemlja. To aneksijo je potrdil leta 1920 sklenjeni sporazum v
Rapallu. Meja med Kraljevino Italijo in takrat še Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki
se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo je potekala nekako pri Idriji,
Logatcu, Ilirski Bistrici, tako da je pod Italijo sodila celotna Istra, trije slovenski kvarnerski
otoki Cres, Krk in Lošinj, ter velik del Dalmacije z Zadrom.
Italijanske oblasti so to ozemlje smatrale za integralni del lastne kraljevine in so
prebivalcem teh krajev, kot državljanom Italije podeljevali italijanske potne listine. Potne
listine so izdajali v skladu z zadnjo modifikacijo zakona iz leta 1919, ki je bila objavljena v
italijanskem Uradnem listu (Gazzeta ufficale, Nr. 179, Roma, 28. luglio 1928). Potni listi
Kraljevine Italije so bile modre v platno vezane knjižice s trdimi platnicami. Na prvi strani
platnic je bil na vrhu zlat napis Kraljevina Italija, spodaj pa Potni list za tujino. V sredini
sta bila vzporedno postavljena kraljevi in državni (fašistični) grb7.
Vse notranje strani so imele zelen mrežast podtisk, v sredini strani pa je bila podoba
butare (il fascio) z liktorsko sekiro. Knjižica je vsebovala 24 strani.8
7

Velikost knjižice je bila 9,8 cm x 16,4 cm.
Delovni prevod prve strani se glasi: Ta potni list vsebuje štiriindvajset strani
Št. potnega lista …………, Št. registra ……………
V imenu Njegove Visokosti
Viktorja Emanuela III.
Po milosti božji in volji Ljudstva Kralja Italije
Minister za zunanje zadeve
Dopušča tt ……………, potni list ……, gospodu ………………, ki ga spremlja(1) …………………………
(1)v potni list se lahko vpiše ženo in otroke
Druga stran potnega lista je vsebovala sledeče rubrike: podatki in opis nosilca, poklic, otrok (očeta), in
(matere), rojen, kraj, provinca, postava, oči, lasje, brada, brki, polt, posebni znaki, prostor pripravljen za opis
žene, otroci, ime, datum rojstva, izgled, podpis uradnika in datum.
Na tretji strani je bila fotografija imetnika, prostor za fotografijo žene, podpis imetnika, potrditev identifikacije,
podpis uradnika in podpis žene.
Prilepljene fotografije so bile zaščitene s suhim žigom tako, da ga je približno pol bilo na fotografiji in druga
polovica na listini. V suhem žigu sta bila zopet oba grba.
V rubriki podpis naslovnika je bil prav tako naznačen prostor za podpis žene. Spodaj pod to rubriko je bil
prostor za potrditev avtentičnosti podpisa imetnika listine kar je potrdil uradnik prefekture, ter spodaj izpolnil
še rubriko z datumom.
Četrta stran listine je vsebovala podatke o tem kam sme imetnik potovati, do kdaj je potni list veljaven, kdo
ga je izdal in na osnovi česa.
Peta stran je imela prostor razdeljen na rubriko za podaljševanje potnega lista na treh četrtinah in za opombe
spodaj na eni četrtini strani.
8
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V potnem listu so vsa imena poitalijančena, kar ponovno dokazuje to da so italijanski
uradniki namerno spreminjali slovenska imena z namenom zatajiti avtohtono lokalno
prebivalstvo in ga potujčiti.
Da so italijanske oblasti dovolile potovanje v Jugoslavijo in v Avstrijo je bilo potrebno
italijanski državi plačati kar precejšnjo vsoto denarja, kar dokazujejo koleki v potni listini.
Na strani, ki že nosi oznako Visti, torej vize, tako kot vse nadaljnje do konca knjižice je
prilepljeno kolekov v vrednosti 80 lir, kar je bilo takrat ogromno denarja. Koleki so uničeni
z žigom kvesture v Cuneu, spodaj pa še italijanski izhodni mejni z datumom 11. december
1928 v Postojni (slika 18).
Na naslednji strani je udarjena vstopna viza za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki
jo je 10. decembra leta 1928 izdal naš takratni generalni konzulat v Milanu. Potne listine,
ki jih je italijanska okupacijska oblast uporabljala po začetku 2. svetovne vojne so bile
enake vse od leta 1920, ko se je velik del slovenskega Primorja podaril Italiji.
Seveda so takšne potne listine imeli zgolj Slovenci, ki so imeli italijansko državljanstvo že
od prej, to je od zasedbe slovenskih pokrajin po prvi svetovni vojni. Ko je italijanska
vojska zasedla svoj del slovenskega ozemlja in ustanovila Ljubljansko pokrajino, je za
novo pridobljena ozemlja izdala zgolj posebne propustnice za potovanje tako v drugo
okupacijsko cono kakor tudi v notranjost Ljubljanske pokrajine. Ljubljanska pokrajina je
zavzemala Gorenjsko od Save navzdol, torej nekako po desnem bregu in tako tudi celotno
Dolenjsko, njene točne meje pa so bile objavljene v uradnem listu Italije (Bolletino
ufficiale per la provincia di Lubiana, Službeni list za Ljubljansko pokrajino, No. 37, str. 1)
dne 7. maja 1941 (slika 19).
Za potovanje znotraj Ljubljanske pokrajine so izdajali posebne propustnice, ki so bile
tiskane obojestransko na sivem kartonskem papirju. Tekst je bil dvojezičen, najprej
italijanski nato slovenski. Na prvi strani je bila v sredini fotografija imetnika propustnice,
nad katero je bila čisto na vrhu na levi strani zabeležena zaporedna številka dokumenta.
V naslednji vrsti je bil žig urada, ki je propustnico izdal, kar je bilo tudi posebej naznačeno
in pojasnjeno z oznako (1). V prikazanem primeru je to bila Kraljeva kvestura v Ljubljani
(R. QUESTURA, LUBIANA). Pod tem žigom je bil dvojezični napis Lasciapassare per
l'interno della Provincia di Lubiana in Propustnica za notranjost Ljubljanske pokrajine, v
dveh vrsticah in obeh jezikih.
Pod fotografijo, ki je bila pripeta z dvema sponkama in žigosana z žigom ljubljanske
kvesture je bila rubrika podpis lastnika (slika 20)9.
Zadnja stran propustnice je vsebovala celo vrsto rubrik, ki so se nizale po vrsti navzdol.
Vsaka rubrika je bila opisana najprej v italijanskem in nato v slovenskem jeziku. Takole so
šle po vrsti: izstavljeno, ime očeta, rojen v, dne, stanuje, zaposlen, veljavno, za pot
v……… in nato dalje:

9

Lastnica dokumenta je bila Kazimira Martinšek Cvenkel iz Ljubljane.
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Izkaz identitete s sliko, ki ga ima naslovljenec, podpis, navesti podatke izkazila (štev.
izkaznice ter oblast, ki jo je izstavila, in če ne bi bila opremljena s sliko), izdano.
Na desno polovico zadnje strani propustnice je bilo potrebno vpisati podatke, seveda v
poitalijančeni obliki, torej Antonio namesto slovenskega Antona, Lubiana namesto
Ljubljane in tudi luglio namesto julij.
Splošne razmere v Ljubljani, ki so jo italijanski okupatorji obdali z bunkerji in bodečo žico,
kar se je zgodilo zgolj Ljubljani v vsej Evropi, so bile zelo slabe, še posebej kar se je tikalo
preskrbe s hrano. Prebivalstvo Ljubljane si je pomagalo tako, da so hrano vozili iz delov
Ljubljanske pokrajine izven žičnega obroča. Za to so potrebovali posebne dovolilnice
italijanskih oblasti, ki so določale tako količino in vrsto prehrambnih proizvodov, kakor tudi
od kod se sme pripeljati hrano. Te vrste dovolilnic za prevoz je izdajal poseben
prehranjevalni zavod PREVOD (slika 21). Dokument, ki je dovoljeval taka potovanja, je bil
natisnjen dvojezično, italijansko na prvem mestu in slovensko na drugem. Na vrhu je bil
odtisnjen italijanski državni grb.
Kadar so prebivalci Ljubljanske pokrajine potovali v drugo državo, jim je policijsko
ravnateljstvo izdajalo drugačne dovolilnice. Te so bile v posebnem zvezku, kjer se je
vpisovalo iste podatke dvakrat na isti strani. V sredini je bil list perforiran, tako da se je
spodnja polovica lista z istimi podatki odtrgala in predala imetniku dokumenta, prva
polovica pa je ostala v registraturnem zvezku. Podatki na dovolilnici so bilo presenetljivo
skopi10.
Italijanske oblasti so včasih, v posebnih primerih, izdajale dovolilnice za odhod iz
domačega kraja tudi kot enostavne tipkopise na listih papirja različnih velikosti.

3. 3

MADŽARSKA OKUPACIJA

Medtem ko je bil napad nemških in italijanskih sil na Jugoslavijo v teku, je Madžarska
napadla Jugoslavijo 11. aprila 1941 in do 15. aprila okupirala Bačko, Baranjo in
Prekmurje, nekaj kasneje pa tudi Medmurje. Madžarske čete so zasedle dele
jugoslovanskega ozemlja, ki jim ga je odvzel Trianonski sporazum po prvi svetovni vojni.
Na Slovenskem je bil to tudi ves levi breg Drave s Čakovcem vse do Kotoribe, torej del ki
je bil do leta 1929 slovenski, po tem letu pa ga je beograjska oblast, po tihem dogovoru s
hrvaškimi politiki in ob molčanju slovenskih, priključila hrvaškemu ozemlju, v sklopu
katerega je še danes.
Madžarske čete so zavzele po večini ozemlja, ki so jih imeli v okviru avstro-ogrske
monarhije do konca prve svetovne vojne. Uvedli so svoje potne dokumente v skladu z
10

Delovni prevod se glasi: Kvestura v Ljubljani
Propustnica
Ime………….otrok … in ……, rojen ……, živeč …… ima dovoljenje potovati v …….zaradi ……………
Ta dovolilnica sme trajati do…………………
Ljubljana…………, Kvestor
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obstoječo madžarsko zakonodajo, vendar so potne liste dodelili zgolj preverjenim
madžaronom, ostali so dobili le razne vrste dovolilnic.

3. 4

BOLGARSKA IN ROMUNSKA OKUPACIJA

Kraljevina Bolgarija je 15. aprila 1941 prekinila diplomatske odnose z Jugoslavijo in še
istega dne so njene vojaške enote prečkale mejo v Srbiji. 20. aprila so bolgarske enote
zasedle tudi Makedonijo. Romunska vojska se je okupaciji nekdanjega jugoslovanskega
ozemlja priključila kasneje ter zavzela zgolj manjši del Srbije. Nove oblasti so v glavnem
izdajale razne vrste začasnih potnih dokumentov, ki jih danes praktično ni več moč najti,
saj so ti dokumenti po koncu druge svetovne vojne veljali za obremenjujoče dokazno
gradivo pri možni obtožbi zaradi sodelovanja z okupatorjem.
Glede na osvoboditev teh krajev, ki so jih okupirali Romuni in Bolgari, že v letu 1944, so
se ti dokumenti povečini uničili ali porazgubili.

3. 5

POTNE LISTINE NEODVISNE DRŽAVE HRVAŠKE

Nemčija je začela drugo svetovno vojno z napadom na Poljsko septembra, leta 1939. Že v
tem času je začela tudi močno diplomatsko ofenzivo na območju Kraljevine Jugoslavije s
precejšnjim uspehom, saj je bil knez namestnik Pavle velik častilec Hitlerja in njegove
politike. Takšna naklonjenost Nemčiji se je odrazila tudi v preimenovanju Savske banovine
v Banovino Hrvaško. Vendar pa ni šlo zgolj za spremembo imena. Po namigu zunanjega
ministra nemškega rajha Ribbentropa je knez namestnik Pavle tudi razširil področje nove
banovine, ki je zdaj zajemalo nekdanjo Savsko banovino, Vrbasko banovino, ter dele
Zetske banovine, kar v današnjih razmerah pomeni poleg sedanje Hrvaške (brez Istre) še
Bosno in Hercegovino, del Črne gore in del Srbije (del Pomurja, ves levi breg Drave z
mestom Čakovec so vzeli slovenskemu ozemlju že leta 1929). Iz tega ozemlja je bila le
kakih deset dni po napadu na Kraljevino Jugoslavijo ustanovljena Neodvisna država
Hrvaška, ki je praktično takoj pristopila k trojnemu paktu, ter ostala zaveznica nacifašizma do konca vojne.
Nova ustaška država je takoj uvedla svoje potne listine, obenem pa so razne enote in
področja izdajali še posebne lokalne potne dovolilnice.
Neodvisna država Hrvaška je kot država, ki sta jo najtesneje podpirala Hitler in Mussolini,
izdajala svoje potne listine. Potni listi za državljane ali putnice, kakor so jim pravili na
začetku, so bile izdane v skladu z uredbo o potnih listih (Odredba o putnicama, zakoni,
zakonske odredbe i naredbe knjiga IX, str. 155) izdano konec leta 1941, diplomatski potni
listi pa v skladu z uredbo o diplomatskih in službenih potnih listih (Odredba o
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diplomatskim i službenim putnicama, zakoni, zakonski odredbe i naredbe, knjiga XI., str.
253) z dne 9. januarja 194211.
NDH je takoj po pristopu k trojnemu paktu odprla tudi svoja konzularna predstavništva na
raznih koncih sveta, med drugim tudi v nemškem Rajhu. Generalni konzulat NDH je bil
tudi na Dunaju, ki je takrat sodil v integralni del nemške države, saj je Avstrija s tako
imenovanim Anschlussom, torej priključitvijo, postala del Nemčije. Navkljub temu, da
hočejo Avstrijci danes to dejanje prikazati kot agresijo Nemčije nad Avstrijo, je šlo
pravzaprav za akt spojitve skupnega nemškega naroda, ki ga je Avstrija z veseljem
pozdravila. Le redki so nasprotovali temu dejanju.
Generalni konzulat NDH na Dunaju je tako tudi podaljševal hrvaške potne liste in izdajal
tudi vizume za potovanja na Hrvaško.
Seveda se potnih listov ni moglo dobiti kar tako. Za vsakega prosilca je morala občinska
uprava izdati posebno svjedočanstvo ali potrdilo o njegovi primernosti. Potrdila so izdajale
mestne oblasti iz kraja kjer je imel prosilec stalno prebivališče. Vsako potrdilo je bilo
11

To so bile knjižice, velikosti 10,4 x 15,6 cm, narejene v skladu s takratnimi predlogami z nekaterimi
posebnostmi in so imele 32 strani. Potne knjižice so bile vezane v platno zeleno modre barve in so imele na
zgornjem delu z zlato barvo odtisnjen najprej grb ustaške Neodvisne države Hrvaške ter desno od grba napis
NEZAVISNA DRŽAVA v zgornji in HRVATSKA v spodnji vrsti. V sredini knjižice je bilo prav tako z zlatim tiskom
v treh vrstah natisnjeno PUTOVNICA, REISEPASS in PASSAPORTO, najprej v hrvaščini, nato v nemščini in
nazadnje v italijanščini.
Notranja stran potne knjižice je na platnici nosila na osnovi česa je bil dokument izdan, torej:
Potni list izdan na temelju ……………………………………, v treh jezikih, hrvaškem, italijanskem in nemškem.
Vrstni red nemškega in italijanskega jezika se je izmenjeval po straneh, verjetno ker se Zagreb ni hotel
zameriti nobenemu od zaveznikov.
Na prvi oštevilčeni strani potne knjižice so bili na papirju z zeleno rumenim podtiskom pletenice kot okvirja po
robu lista, znotraj katerega je bil prav tako v podtisku od zgoraj navzdol najprej napis NEZAVISNA, pod tem
DRŽAVA, nato ustaški grb z znakom U in šahovnico, ter spodaj HRVATSKA.
Druga stran je v zgornjem levem kotu nosila fotografijo imetnika listine, desno pa je bil prostor za soprogo
nosilca, če je bil imetnik listine moški. Preko fotografije je bil udarjen okrogel žig predstojništva mestnega
redarstva Neodvisne države Hrvaške.
Pod fotografijo sta dve liniji za podpis lastnika potnega lista in njegove soproge, še nižje pa je zapis:
S tem se potrjuje, da je lastnik tega potnega lista oseba, katero prikazuje zgornja fotografija in da je zgornji
podpis napisan lastnoročno.
Pri dnu strani je linija na katero se je zapisal kraj izdaje potnega lista, katerega dne je bil izdan in podpis
odgovorne osebe. Vsi zapisi so najprej v hrvaškem jeziku, nato pa še v nemščini in italijanščini.
Naslednja, tretja stran je predvidena za osebni opis imetnika. Razdeljena je na več rubrik, ki so določene v
hrvaškem, italijanskem in nemškem jeziku, ter si sledijo:
Osebni opis
Poklic ……, Rojstno mesto ………, Okrožje………, Rojen dne………, Občina ……, Veroizpoved ………… ,
Postava……, Obraz ……, Lasje………, Oči ………, Brada………,Brki ………, Nos ………,
Usta ………, Posebni
znaki ……, Kraj prebivanja………….
Pri vsaki rubriki so trije predelki, za vsak jezik po eden.
Četrta stran je rezervirana za podatke o tem kdo potuje v spremstvu imetnika potnega lista. Vsi podatki so,
kakor doslej v vseh treh jezikih, vendar sta se poziciji nemškega in italijanskega zamenjali. Rubrike na strani 4
pa so naslednje: Potuje kot spremljevalec:
Ime in priimek ……, sorodstvo……, poklic ……, starost ………, postava …, obraz …, lasje …, oči ……
Na peti strani je na vrhu prostor za plačilo takse, potem pa sledijo rubrike:
Potnemu listu poteče veljavnost dne ………… v kolikor ne bo podaljšana
Izdana s strani: ………………………, dne ……… meseca ……… 194…leta.
Tekst je kot običajno trojezičen.
Naslednje strani, od sedme dalje so pripravljene za podaljšanja veljavnosti potnega lista in za vize, medtem ko
je le na šesti strani na vrhu zapisano: Podaljšanja in vize.
Vse naslednje strani do zadnje so bile prazne, le na 32. strani spodaj je bilo obvestilo, da se natis ali
ponareditev kaznuje po zakonu in da je listino tiskala Hrvaška državna tiskarna v Zagrebu.
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opremljeno tudi z dokazilom o plačani taksi, ki je bila občinska in državna. Takse so bile
različne od kraja do kraja.
NDH pa je izdajala tudi potne liste za izseljence z nazivom IZSELJENIČKA PUTNICA. Tudi
ti potni listi so bili trojezični v hrvaškem, nemškem in italijanskem jeziku.
Bistvenih razlik od navadnega potnega lista na prvih straneh knjižice ni bilo, šele na peti
stani je bila majhna razlika, ki pa je bila zgolj v različni razporeditvi enakega teksta kot pri
običajnem potnem listu.
Iz Neodvisne Države Hrvaške pa so se tudi v veliki meri izseljevali in to predvsem Srbi, ki
jih je hrvaški režim silil k temu. V kolikor se niso hoteli izseliti, ter pri tem po možnosti
pustiti vse svoje premoženje tam od koder so morali oditi, so jih v največji meri ali pobili
ali odpeljali v enega od ustaških koncentracijskih taborišč, najverjetneje v Jasenovac.
Za preselitev tistih stvari, ki so jih Srbi lahko odnesli s seboj v Srbijo, je hrvaška oblast po
tolmačenju poveljstva hrvaškega orožništva, objavljenem v Uradnem listu št. 1119, z dne
16. VII. 1941 in ministrstva za notranje zadeve št. 9870, z dne 12. VII. 1941 ter po
dovoljenju nemškega poveljstva, izdala posebne izkaznice za izseljence.
Seveda pa je ustaška oblast zahtevala potne dokumente tudi za potovanje znotraj države.
V tem primeru so izdajali različne dokumente in prepustnice. Ena od takih prepustnic je
tudi izredna prepustnica, ki jo je izpostava okrajne (župske) oblasti izdala Stefaniji Muha,
gospodinji rojeni 1910 v Petrovaradinu in njenemu sinu Ivici, za pot v Hrvaške Karlovce.
Dovolilnica je trajala tri dni in sicer v času od petih zjutraj do osmih zvečer, kar pomeni da
je v ostalem času trajala policijska ura s prepovedjo gibanja. Izdana je bila 18. oktobra
1942 pod številko 2453/42 in opremljena s kolkom za 10 kun kot državno takso. Danes
sta tako Petrovaradin, kakor tudi Hrvaški Karlovci, ki se jim reče Sremski Karlovci, v Srbiji
(slika 23)12.
Propustnice, ki so jih izdajale posamezne okrajne oblasti so se med seboj precej
razlikovale. Že kar se tiče plačila taks so bile precej različne, saj so na nekaterih
propustnicah koleki nalepljeni na njih, pri drugih pa je zabeleženo, da so bile takse
plačane in koleki nalepljeni na prošnjah za prepustnice.

12

Delovni prevod se glasi:
Neodvisna država Hrvaška
Izpostava okrajne redarstvene oblasti Petrovaradin
Številka: ……
izredna prepustnica
izdana na osnovi dovoljenja višjega redarstvenega poverjenika za veliki okraj vuka
G. ……rojen ….., leta …….., V ………………., poklic ……………, veroizpoved ………….., stanujoč ……………
se dovoljuje potovanje iz Petrovaradina v ……………………….. in nazaj.
dovoljenje velja …….. dni.
imetnik tega dovoljenja mora imeti s seboj tudi osebno izkaznico.
v Petrovaradinu ………….1942 leta.
Upravnik izpostave:
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Nekaj čisto posebnega so bile potne dovolilnice za vojaške osebe, ki so znotraj Neodvisne
države Hrvaške potovale z vlakom in v službene namene. Te osebe so že od samega
začetka imele poseben, privilegiran položaj in so izvzete kot izjeme tudi iz prepovedi
potovanja znotraj NDH, kar je določal poseben policijski ukaz (Redarstvena naredba o
zabrani putovanja, Zakoni i zakonske odredbe i naredbe, knjiga XLII, str. 249, navezujoč
se na Redarstvena naredba Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 18. siječnja
1944, br. 3130–1944 o zabrani putovanja, Zakoni i zakonske odredbe i naredbe, knjiga
XLI. str. 244). V točki 4 tega ukaza je zapisano da se bodo ustaškim uslužbencem v
kolikor jih pozovejo taborišča, vojna poveljstva ali Upraviteljsko upravništvo, izdajale
propustnice za službena potovanja po potrebi za več potovanj do 3 mesece.
Običajno so se ti dokumenti imenovali Otvorena zapovijed, to je odprti ukaz, kadar je šlo
za potovanje po različnih ukazih in z različnimi nalogami, kadar pa so koga poklicali da
izvrši kakšno dolžnost pa Pozivna zapovijed, to je ukaz za vpoklic.
V obeh primerih dokumentov je bila zagotovljena brezplačna vožnja z železnico ali z ladjo,
pa vendar gre za dva popolnoma različna dokumenta.
Ti dokumenti so bili v začetku ali tipski šapirografirani tipkopisi, kjer se je v presledke
vpisovalo trenutno potrebne podatke in naloge, ali pa kar enostavni tipkopisi, ki so jih
natipkali sprotno.
Na področjih, kjer pa je imela italijanska zasedbena oblast poseben status, tako kot na
primer v mestih Split, Šibenik in Zadar znotraj pokrajine Split, so izdajali čisto posebne
propustnice. Šlo je za nekakšne knjižice na šestih straneh, kjer je bilo na ovojni strani
spredaj natisnjen le naslov dokumenta: PROPUSTNICA, najprej v italijanskem, nato v
hrvaškem jeziku, pod njim pa nalepljen kolek za plačilo takse v višini 10 kun in uničen z
okroglim žigom okrajne uprave. Na zadnji strani je bilo naznačeno le kdo je tiskal
dokumente, kar je bila tiskarna "Splitsko ljudstvo" (slika 24)13.
Seveda je bilo še precej več vrst različnih dovolilnic, propustnic, odprtih ukazov za pot in
podobno. Zanimivi so dokumenti, ki so jih izdajali kmalu po začetku druge svetovne vojne,
v dneh, ko so se nekateri še lahko rešili iz novonastale ustaške države. Šlo je predvsem za
pripadnike judovske vere, ki so jim na Hrvaškem v začetku, kmalu po nastanku NDH, še
13

Na notranjih straneh propustnice je bilo na prvi in drugi notranji strani v dveh jezikih, najprej italijansko in
nato še hrvaško natisnjeno: slika za osebe brez druge osebne izkaznice, osebni opis: stas, višina, lasje, čelo,
oči, nos, usta, brada, obraz, barva obraza.
Na drugi strani propustnice pa je bil tudi dvojezični tekst sledeče vsebine: Neodvisna država hrvaška, okrajno
poglavarstvo v…, registrska številka …, gospod…, rojen v…, dne …, stanujoč v …, ulica št…., poklic…, ima
legitimacijo št…., izdano od …, datum …, sme potovati od …, v …, preko …, in nazaj.
Najbolj zanimiva zahtevana podatka na teh straneh sta bila: barva na prvi in rasa na drugi strani dokumenta.
Pri vprašanju rase so duhovniku Heraković Janku, ki je dne 6. januarja 1943 potoval iz Drniša preko Splita v
Zagreb, napisali da je arijske rase.
Strani tri in štiri sta bili namenjeni le za navajanje podatkov o poti.
Na peti strani je bil prostor le za vize za prehod in za potovanje
Zadnja stran pa je imela natisnjeno opozorilo v dveh jezikih, italijanskem in hrvaškem.
Opozorilo
Lastnik te propustnice se mora obvezno javiti Policijskim oblastem ali Poveljstvu karabinjerjev v mestu
prihoda, za viziranje podatkov. Lastniki propustnic Pokrajine Split, ki veljajo več kot mesec dni za več
potovanj, se morajo javiti za vsako potovanje Poveljstvu kraljevskih karabinjerjev v kraju prihoda, za viziranje
vrnitve.
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nekako dovoljevali odhod iz države. Kmalu se je to nehalo in NDH je kasneje večino
svojega židovskega prebivalstva, tako kakor tudi srbskega, pa tudi veliko število
Slovencev, pošiljala predvsem v največje koncentracijsko taborišče na Hrvaškem, v
Jasenovac. Število pobitih žrtev je nekako med 600.000 in 700.000, kakor govorijo
podatki Wiesenthalovega judovskega centra v Washingtonu in kot je navedeno tudi v
knjigi U mučilištu – paklu Jasenovac (Miliša, 1945). Čeprav se nekateri sedanji hrvaški
pisci14 iz podatka norčujejo in govore, da je bilo v tem taborišču pobitih le kakih 40.000 do
50.000 ljudi, pa so bistveno bolj točni podatki nemških generalov iz časa druge svetovne
vojne, ki se pokrivajo s tistimi v judovskem centru.

14

Tuđman, Franjo (1994). Bespuća povjesne zbiljnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, str.
492: »Ono što iz ove dokumentacije proizlazi kao činjenično nesporno jest samo ovo: 1(registar
imena ljudi koji su bili u logoru, a koji broji 25.740, uključujući i žrtve i preživljele i ine iz uprave
logora; …«, kar se v delovnem prevodu glasi: To kar iz te dokumentacije izhaja kot nesporno
dejstvo je samo: 1) register imen ljudi, ki so bili v taborišču in ki šteje 25.740 ljudi, vključno z
žrtvami, preživelimi in tistimi iz uprave…
Culić, Marinko (1996). Tuđman u Jasenovcu. The Sun, 23. 6. 1996, kjer navaja: »Tuđman je ovim
podsjetio na tvrdnju koju odnedavna ponavlja, da je Jasenovac »radio« poslije rata, od 1945 do
1948, i da su tu pogubljeni brojni Hrvati, ustaše ali i civili, uhvačeni pri povlačenju kod austrijskog
gradiča Bleiburga.«, kar se v delovnem prevodu glasi: Tuđman je s tem spomnil na trditev, ki jo
ponavlja v zadnjem času, da je Jasenovac »deloval« po vojni, od 1945 do 1948 in da so bili tu
pobiti številni Hrvati, ustaši, pa tudi civilni prebivalci, zajeti pri umiku pri avstrijskem mestecu
Bleiburgu.
Enake trditve o isti temi so bile objavljene tudi v časopisu Vjesnik 17. 6. 1996 in 28. 4. 1997 ter v
časopisu Novi list 16. 5. 1955, 17. 5. 1955 in 20. 4. 1998.
O isti tematiki piše tudi Ljiljana Radonić in sicer: Krieg um die Erinerung (2010) in Croatia's
Transformation from historical Revisionism to European Standards (2011)
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4
PARTIZANSKE,
POTNE LISTINE

BELOGARDISTIČNE15

IN

ČETNIŠKE

Nekaj prav posebnega so bile potne listine partizanskih enot, tako na jugoslovanskem
ozemlju, kakor tudi izven njega. Možnost potovanja in premikanja znotraj ozemlja so
urejali vojaški organi raznih organizacijskih oblik oziroma enot, vsak na svoj način. Tranzit
nekdanjih državljanov Kraljevine Jugoslavije v domovino pa so urejale zavezniške vojaške
enote v skladu z njihovimi pravnimi predpisi, predvsem vojaškimi, vendar v dogovoru s
predstavništvi narodno osvobodilne vojske Jugoslavije.

4. 1

POTNE LISTINE PARTIZANSKIH ENOT

Partizanske enote so izdajale svoje potne dovolilnice v samem začetku zelo neodvisno,
vsaka enota na svoj način in na svojem obrazcu, v kolikor je bil ta sploh določen. Vsem je
bilo skupno zgolj to, da so bili podatki navedeni na dovolilnici praktično vedno enaki, z
omembo imetnika ter relacijo potovanja. Najbolj in najprej je imela potne listine urejene
slovenska partizanska vojska, ki je po organizacijskem ustroju prekašala ostale
partizanske vojske z območja Jugoslavije (Gregorač, 1997). Glede na to, da se je druga
svetovna vojna na slovenskem ozemlju končala kakšno leto kasneje kot v južnih delih
skupne države, so bile nekatere potne dovolilnice na jugu države že izdane v svobodi,
izven vojne vihre, medtem ko so boji pri nas še potekali.
Svojo državnost so partizani na našem ozemlju pokazali že 16. septembra 1941, ko je bil
konstituiran slovenski narodno osvobodilni odbor. Zbor odposlancev slovenskega naroda
od 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju je izvolilo slovenski narodni osvobodilni odbor, ki je na
prvem zasedanju v Črnomlju februarja 1944 ustanovil nacionalni komite osvoboditve
Slovenije, ki pa takrat ni bil vzpostavljen. Ob koncu vojne je bila 5. maja 1945 v Ajdovščini
oblikovana prva narodna vlada, v vsem tem času pa so ti organi skrbeli tudi za urejanje
potovanj ter potnih listin na slovenskem ozemlju (Kocjančič in dr., 2009, stran 207).
Partizanske enote v Jugoslaviji v prvem letu vojne niso imele svojih potnih dovolilnic,
razen v predelih osvobojenega ozemlja na območju Srbije, kjer so kmalu po začetku vojne
na osvobojenem ozemlju formirali Užiško republiko, prvo osvobojeno ozemlje v nekdanji
Jugoslaviji. Znotraj tega ozemlja so imele partizanske enote, oziroma njihovi pripadniki
posebne izkaznice s katerimi je bilo dovoljeno oziroma omogočeno gibanje znotraj tega
ozemlja. Legitimacije so bile tiskane enostransko na tanjšem kartonskem papirju. Tekst na
njih je bil precej skop, vedno enak, razlikoval se je le v nazivu partizanskih odredov v
posameznih okrožjih. Danes so taki dokumenti izredno redki, saj so ostali vse od prvih dni
vojne, tako da verjetno vseh inačic ne bomo poznali. Takšne legitimacije, ki so omogočale

15

Potne listine ostalih oziroma paravojaških skupin na Slovenskem, ki so sodelovale z okupatorji, v tej nalogi
žal nisem mogla obdelati zaradi nedostopnosti gradiva. Pravna podlaga za izdajo teh listin je enaka kot pri
izdaji dokumentov s strani okupatorja.
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prosto gibanje po osvobojenem ozemlju, so imeli tudi v partizanskem odredu "Dr. Dragiša
Mišović" v okrožju Čačka (slika 25)16.
Vsaka izkaznica je nosila ime posameznega partizana, kar je bilo posebej poudarjeno,
podčrtano, kajti v začetku vojne so se proti Nemcem borili tudi četniki Draže Mihajlovića.
Na slovenskem ozemlju so partizanske enote za premike svojih ljudi, predvsem kurirjev in
raznih delegacij, le redko izdajale potne dovolilnice. Osvobojenega ozemlja ni bilo prav
veliko in znotraj njega so gibanje kontrolirale stalne enote, zunaj osvobojenega ozemlja
pa potne propustnice ali dovolilnice niso pomagale kaj dosti. Še več, najdena potna
dovolilnica pri partizanskem borcu je pri sovražniku pomenilo vsaj internacijo, pri
izdajalskih belogardistih pa zagotovo mučeniško smrt.
Vendar pa se je tako organizacijsko kakor tudi vojaško, naše, slovensko osvobojeno
ozemlje, širilo in postajalo vedno močnejše, kar je posledično zahtevalo tudi boljšo
upravno organiziranost. To je bilo povsem nekaj posebnega in se je dogajalo zgolj v
Sloveniji. Tako je štab Zapadno Dolenjskega odreda že 3. januarja 1943 izdal poseben
razglas o gibanju prebivalcev na tem območju (slika 26).
Propustnic, ki jih navaja razglas v točki 3. danes praktično ni moč najti, saj so jih enote
praviloma pobrale nazaj in uničile. Dosti jih je končalo tudi kot papir za zvijanje cigaret,
saj pravega cigaretnega papirja ni bilo, tobak pa se je že našel. Ohranjene potne
dovolilnice so izredno redke, eden od takih dokumentov pa je bil izdan na položaju na
Dolenjskem dne 8. junija 1944 (slika 27)17.
Na potni listini je imetnica dokumenta zapisana s partizanskim imenom Milka, brez
priimka. Zanimivo je, da je na dokumentu zapisana tudi možnost prehrane, kar pove kako
težko je bilo v partizanih tudi za hrano. Dokument se zaključi z znanim geslom Smrt
fašizmu - svoboda narodu, ali z njegovo kratico S.f. - s.N., kar se je ohranilo na raznih
dopisih še vse do poznih 50-tih let. Spodaj ob okroglem žigu komande mesta Stari trg pa
je tudi podpis takratnega komandanta Franca Žnidaršiča. Podpis šefa lekarne je skrajšan,

16

Delovni prevod se glasi:
Legitimacija
Za partizana .................................................................
Narodno osvobodilnega partizanskega odreda za okrožje Čačak »Dr. DRAGIŠA MIŠOVIĆ«
Datum
Štab Narodnoosvobodilnega (partizanskega) odreda za okrožje Čačak
dr. Dragiša Mišović
17
Zaradi slabe vidljivosti dokumenta podajam tekst dokumenta:
Terenska lekarna "Planjava", položaj, 8.6.1944
Propustnica
za tov.(arišico) ing. Micka, pomočnica ter.[enske] lekarne "Planjava" katera potuje službeno z vozom v Belo
krajino in nazaj.
Propustnica velja do 30. 6. 1944 leta.
Prosijo se vse civilne in vojaške edinice, da gredo imenovani v vsem na roke.
Pravico ima na hrano v etapni kuhinji.
Smrt fašizmu - svoboda narodu.
Šef lekarne: ap.[otekarski] poročnik…….
Komanda mesta Stari trg potrjuje lastnoročni podpis šefa lekarne.
S.f.-s.N.
Položaj, 8.6.1944, Komandant…
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partizanski podpis imena Andrej, kakor se je takrat podpisoval ustanovitelj slovenske
farmacevtske korporacije Krka, Boris Andrijanič.
Za vse slovensko ozemlje je bil izdan in natisnjen v Uradnem listu Slovenskega narodno
osvobodilnega sveta (v prvem letu njegovega izdajanja) poseben Odlok o nadzorstvu
gibanja civilnega prebivalstva in o uvedbi potnih dovolilnic (Uradni list Slovenskega
narodno osvobodilnega sveta, leto I., štev. 3, str. 1), ki je nosil številko 20. Odlok je bil
izdan 23. avgusta 1944, tako kot je bil tudi uradni list izdan istega dne. Na natisu je
napačno označen datum 23. maja 1944, kar so kasneje popravili z uradno objavo v
številki 5 istega uradnega lista (slika 28).
V odloku se večino opravkov v zvezi s potnimi dokumenti poverja Narodni zaščiti, ki je bila
pravzaprav organizacija civilne policije in iz katere je kasneje nastala najprej Narodna
milica, kasneje pa Ljudska milica. Jasno pa je razvidno tudi to, da je bila Narodna zaščita
podrejena vojaškim oblastem, ki jim je morala tako poročati o vsem, kakor tudi izvrševati
postavljene ukaze.
Prav na isti datum, 23. avgusta 1944, je za gibanje po ozemlju VII. korpusa dobil
dovolilnico tudi kurir Glavnega štaba NOV in PO Slovenije Polde Maček - Poldač.
Dovolilnica za gibanje je bila s pisalnim strojem izpisana na natisnjenem formularju,
zanimivost pa je njena časovna neomejenost. To je bilo razumljivo, saj je v tem času
prišlo do sprememb v organizaciji kurirjev in je bil ustanovljen nov oddelek za zveze pri
Glavnem štabu. Kurirska služba se je zaradi uporabe radijskih postaj omejila na prenos
najbolj tajnih sporočil, tako da so bili nekateri kurirji kot na primer tovariš Poldač dostikrat
tudi spremljevalci vodstva določenih enot (slika 29).
Bolj kot se je bližala svoboda, bolj se je širilo osvobojeno ozemlje in bolj odkrita so bila
potovanja. Na prikazani potni listini je ime in priimek imetnice dokumenta že napisan v
običajni obliki, s pravim imenom in priimkom. Tudi podpis pod listino je s polnim imenom,
Borisa Andrijaniča, ustanovitelja Krke, ki je bil v tistem času že apotekarski, oziroma
lekarniški referent VII. Korpusa NOV (Narodno osvobodilne vojske) in POJ (Partizanskih
odredov Jugoslavije).
Dopis je bil dopolnjen z opombo, da je bila propustnica podaljšana do 30. februarja 1945
(slika 30).
Kasneje se je tudi na propustnicah vojne lekarne "Planjava" začelo uporabljati običajna
imena in priimke, tako da je bila lekarniška pomočnica Micka zapisana s svojim polnim
imenom in priimkom (slika 31).
Malo pred koncem druge svetovne vojne in osvoboditvijo so na glavnem štabu NOV
(narodno osvobodilne vojske) in POS (partizanskih odredov Slovenije) imeli že ciklostirane
propustnice, na katere so s pisalnim strojem natipkali vse potrebne podatke za pot
imetnika listine. Tudi v tem primeru imamo poznano osebo, Marijo Sernec, ki je bila v
tistem času zaposlena v kemično-farmacevtskem laboratoriju, zametku bodoče tovarne
Krka. Dokument je bil izdan pod številko 126 dne 14. februarja 1945 in je veljal do 1.
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aprila 1945, overovljen pa je bil z žigom glavnega štaba NOV in PO Slovenije in podpisom
namestnika načelnika sanitetnega oddelka (slika 32).
Tedaj je bil velik del Jugoslavije že svoboden, saj je bil Beograd osvobojen že 20. oktobra
1944, v Sloveniji pa je trajala vojna vse do 15. maja 1945.
Potne dovolilnice so bile tiskane in tipske, ter so dovoljevale prosto gibanje in potovanje
na določenih relacijah. Prepustnice pod nazivom Objava, so bile izpolnjene ali z rokopisom
ali pa s pisalnim strojem, ravno tako pa sta bila dva tipa dokumentov. Prikazana sta oba
tipa, ki se razlikujeta zgolj v različnem tisku, tekst pa je enak. Obe prepustnici sta bili
izdani borcu Miodragu Batiću iz kulturniške skupine 21. udarne divizije. Ena, izpolnjena za
rokopisom, je bila izdana zgolj za prosto gibanje po Beogradu, prvi dan po osvoboditvi,
druga, izpolnjena s pisalnim strojem, pa za gibanje in potovanje po Beogradu ter od
Mitrovice do Beograda. Obe objavi sta bili časovno omejeni (slika 33)18.
Navkljub temu pa so še vedno posamezne enote izdajale potne dovolilnice tudi drugačnih
oblik. Pogosto so bile natipkane na pisalni stroj, kjer se je original zadržal na mestu izdaje,
kopijo pa so izdali nosilcu. To je veljalo predvsem kadar je šlo za propustnice izdane izven
večjih centrov, v posameznih enotah.
Narodno osvobodilni boj v Sloveniji je dobival vedno bolj organizirano obliko tudi v odnosu
do zaveznikov, pa tudi do Vrhovnega štaba NOV in POJ v Beogradu. Vedno pogostejše so
bile poti v Beograd, ki pa so jih zaupali le najbolj preverjenim in zavednim kadrom in
osebam. Tako je moral 23. marca 1945 nesti posebne podatke v Beograd tudi Polde
Maček - Poldač. Glavni štab NOV in POS mu je izdal posebno Dovolilnico za potniški
letalski promet s številko 229, ki je nekaj prav posebnega in dokazuje sodelovanje
slovenskih partizanov z zavezniškimi letalskimi silami, ki so z Dolenjske, z letališča Otok pri
Metliki z letali vozili ranjence in otroke v italijanski Bari na okrevanje. Iz Barija pa je bil
vzpostavljen letalski most z Beogradom. Na relaciji Metlika - Bari so ameriška letala DC
Dakota leteli angleški ali ameriški piloti, na relaciji Bari - Beograd pa ruski piloti. Gre za
enkraten dokument, ki dokazuje zavidljivo organiziranost partizanskega boja v Sloveniji
(slika 34).

18

Delovni prevod se glasi:
Objava
Za ………………………………
Čin in status ………………………………
Enota …………………………………
ki se mu dovoljuje prosto gibanje – potovanje ……………………………
Objava velja od ………… do …………
Smrt fašizmu - Svoboda narodu!
Datum …………… 194 ………… leta
Za štab ………………………
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4. 2

POTNE LISTINE NARODNO OSVOBODILNE VOJSKE V TUJINI

Veliko nekdanjih vojakov, ki so ob kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije pobegnili v tujino ali
pa so tam ostali po naključju in so se priključili zavezniškim silam kot tankisti, letalci,
mehaniki in pomorci, pa tudi kot navadni vojaki, so se po koncu vojne vračali v domovino.
Kadar je šlo za organizirane vojaške enote so skupaj s partizanskimi enotami osvobajali
domovino, kot na primer Prekomorske brigade, kot posamezniki pa so lahko bili odpuščeni
iz vojaških enot zahodnih zaveznikov, ali pa odpuščeni iz ujetniških taborišč, predvsem v
Franciji. V takih primerih so jim bili izdani posebni potni dokumenti, ki so vsak zase nekaj
posebnega in seveda redkega.
Sporazum Tito- Šubašič z dne 16. junija 1944, je določal skupno sodelovanje in delovanje
na strani zaveznikov proti naci-fašistični okupaciji in dogovor o ureditvi države po koncu
vojne. S tem v zvezi je jugoslovanska Kraljeva vlada v izgnanstvu dne 7. oktobra 1944
izdala poseben memorandum, ki je vseboval šest točk in zaključni stavek.19
Ta memorandum je vseboval zgolj kratek povzetek osnovnih tez celotnega sporazuma, ki
je v originalu vseboval pet točk. Prve tri točke so opisovale o čem sta se sporazumela
Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije in predsednik Kraljevske jugoslovanske vlade, v
četrti točki pa je določeno v treh podtočkah, da mora izdati vlada predsednika dr.
Šubašiča deklaracijo, ki jo navajam zgoraj. Gornje odločitve so bile sprejete po skupnem
dogovoru med Kraljevo jugoslovansko vlado in Narodno osvobodilno vojsko v duhu in z
namenom udejanjiti Sporazum med maršalom Titom in predsednikom vlade Šubašičem z
dne 16. Junija 1944. (Sporazum Nacionalnega komiteta osvoboditve Jugoslavije in
kraljevske jugoslovanske vlade z dne 26. junija 1944, Uradni list SNOS/NVS, Posebna
priloga 1945, št. 11 z dne 9. marca 1945).
V zvezi s tem sporazumom in memorandumom , so se začeli po raznih koncih Evrope
zbirati jugoslovanski državljani, ki so se nameravali priključiti enotam narodno osvobodilne
vojske v domovini. Kaj hitro so se začeli organizirati razni zbirni centri za jugoslovanske
državljane pod okriljem nove partizanske oblasti na raznih koncih osvobojenih predelov
19

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Za celotno vojaško osebje na Srednjem Vzhodu in ostalih centrih izven Jugoslavije je takoj ukazano
vstopiti v Narodno osvobodilno vojsko. Dosedanji čini ostanejo: plače in oznake bodo enake kot so v
Narodno osvobodilni vojski; tudi zadolžitve bodo podeljene v vsakem primeru z ukazom Štaba Narodno
osvobodilne vojske.
Kdorkoli odkloni sodelovanje z zgoraj omenjenimi ukazi bo takoj odstranjen in obravnavan trenutno kot
begunec. Kolaboracionisti, ki so zapustili državo s Puričevo vlado bodo odstranjeni na enak način. Po
osvoboditvi države bo sprejeta posebna zakonodaja za ugotavljanje krivde odgovornih in za pripravo
sodnih procedur.
Kompromitirani funkcionarji bodo takoj upokojeni ali odstavljeni in tudi v zvezi z njimi se bo sprejela
posebna zakonodaja.
Vse akcije proti nacionalnim interesom izraženim v borbi Narodno osvobodilne vojske ne bodo dovoljene
in vsi potrebni postopki bodo sproženi, da preprečijo takšna delovanja ne glede na to od koga ali kako
bodo izvedene. Za take primere bo zagotovljena pomoč Zavezniških vlad.
Delovanje Rdečega križa bo popolnoma reorganizirano in novo osebje bo določeno v okviru rdečega križa
obstoječega na osvobojenem ozemlju Jugoslavije. Vse ostale organizacije, kot na primer UNRRA, LendLease itd. bodo obravnavane enako.
Begunskim taboriščem v Egiptu bodo dodeljena potrebna finančna sredstva za pomoč tistim beguncem, ki
so iz Jugoslavije prišli s pomočjo Narodno osvobodilne vojske.
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Evrope. Ker je bil v tistem času razen delov Jugoslavije osvobojen le jug Francije, se je
težišče preneslo na to območje, točneje v Lyon, na južni del centralne Francije. Tam je bil
že oktobra meseca leta 1944 ustanovljen poseben zbirni center, ki je skrbel za zbiranje
jugoslovanskih državljanov, ki so se iz kakršnega koli razloga našli na ozemlju Francije.
O tem priča dokument, ki ga je komandant Jugoslovanskega zbirnega centra v Lyonu,
polkovnik Georgijevitch (originalno Đorđević) poslal komandantu francoskega taborišča za
vojne ujetnike.
Dopis kaže na dobro organiziranost, predvsem pa na informiranost takratnih
jugoslovanskih kadrov, ki so imeli pregled tudi nad ubežniki iz nemške vojske. Dopis ima
dva okrogla žiga, enega desno zgoraj, drugega desno spodaj, z napisom v krogu Armeé
Nationale de Liberation Yougoslave LYON, v centru pod kraticami N.O.V. pa napis v dveh
vrstah Centre de Groupement (slika 35)20.
Nato je bila v Franciji ustanovljena posebna organizacijska enota pod okriljem nove
partizanske oblasti, Mission Militaire Yougoslave en France ali po naše Jugoslovanska
vojna misija v Franciji, ki je imela svoj glavni stan v Parizu. Kot kaže, vse zadeve niso
tekle po predvidevanjih, ker je prihajalo do nesporazumov med častniki bivše staro
jugoslovanske vojske in Titovimi partizani. Posledica enega izmed razhajanj je tudi sledeči
dopis z dne 1. februarja 1945, ki nosi standardni podpis partizanskih enot, smrt fašizmu svoboda narodu (slika 36).
Jugoslovanski državljani so prihajali v zbirni center v Lyonu z vseh delov osvobojene
Francije, tako iz raznih bolnišnic, kakor tudi iz raznih taborišč za vojne ujetnike. Takšen
dopis je spremil na pot vojaka Janeza Seliška (slika 37).21
Spodaj desno pri podpisu častnika je okrogel žig Nemške bolnišnice v kraju Anneck z
lotarinškim križem, simbolom De Gaulovega odporniškega gibanja, v sredini. Oznaka F.F.I.
v glavi dokumenta pomeni Francosko odporniško gibanje.
Dopis iz taborišča za vojne ujetnike v kraju Aix-les-Bains ima drugo vsebino (slika 38)22.
Spodaj pa rdeč okrogel žig komandanta taborišča vojnih ujetnikov.
20

Delovni prevod se glasi:
Komandantu taborišča za vojne ujetnike Bourg
Prosil bi vas da izpustite na svobodo vojake ki so prebegnili iz Nemčije za Švico: Žarka Vujanivića, Majelič
Josipa in Bogdanović Dragutina, jugoslovanske nacionalnosti.
Usmerite jih na Jugoslovanski zbirni center v Lyonu, kasarna Part - Dieu. Zahvaljujem se vam v naprej.
Lyon 25. XI. 44, Komandant zbirnega centra, polkovnik…
21
Delovni prevod se glasi:
Vlada Francoske Republike, 4. oktober 1944
Uprava zdravstvenih služb
Haute-Savoie in F.F.I.
Kapetan-upravnik bolnišnice Berthollet potrjuje, da je bil jugoslovanski vojak Janez Selišek hospitaliziran 28.
oktobra v bolnišnici Berthollet in mora oditi v Lyon z železnico 4. novembra. Pridružil se bo jugoslovanskim
ranjencem.
Kapetan-upravnik……..
22
Delovni prevod se glasi:
Francosko odporniško gibanje v Savojski,
Aix-les-Bains, 16. december 1944
Nameščeno v Aix-les-Bains
Kaznilniška uprava št. 144, št. 176
Po prihodu jugoslovanskega vojnega ujetnika Alojza Meričija vam sporočamo njegov novi naslov za
prinadležnost.
Po pooblastilu kapetan Chambon, komandant jetniškega oddelka št. 144
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Potne listine za jugoslovanske državljane znotraj Francije so zagotavljale francoske oblasti
in sicer za relacije predvsem od raznih taborišč za vojne ujetnike, raznih bolnišnic in
zbirnih taborišč za ujetnike do zbirnega taborišča Narodno osvobodilne vojske v Lyonu.
Osnovno dovoljenje je lahko bil zgolj dopis ustreznega francoskega organa obenem z
dovoljenjem za potovanje, dejanski potovalni dokument pa je bila vozovnica za vlak, ki so
jo francoske oblasti poslale dotičnemu na naslov komiteja narodne osvoboditve
Jugoslavije v kraj kjer je čakal predvideni potnik.
Lahko pa so francoske oblasti izdale tudi tak dokument kot je potna dovolilnica, LaissezPasser, ki nosi datum 23. november 1944 (slika 39)23.
Spodaj pa še okrogli žig prefekture v Iseri in podpis šefa oddelka.
Dokumenti za odpust in odhod iz Francije so bili posledica dopisa, z dne 23. novembra
1944, Komiteja narodne osvoboditve Jugoslavije iz Marseilla na naslov komandanta enote
v Vauclusu, polkovnika Beynena. Odziv francoskih oblasti je bil hiter, saj so že dan po
prejemu dopisa za jugoslovanske vojake pripravile potovalne dokumente za Marseille
(slika 40)24.
Taisti komite je izdajal tudi potrdila o tem, da so se pri njih zglasili jugoslovanski
državljani.
Nadaljnja dokumentacija o naših takratnih sodržavljanih in o njihovem nadaljnjem
potovanju v domovino ni dosegljiva, v kolikor sploh še obstaja. Verjetno so vso
dokumentacijo o njih vodile zavezniške oblasti, ki so poskrbele za vrnitev teh oseb v
Jugoslavijo. Dosti teh vojakov se je vključilo v partizanske odrede ustanovljene na
italijanskih tleh v sklopu zavezniških sil in so kot prekomorske brigade osvobajali tudi našo
Istro in Trst.

4. 3

23

BELOGARDISTIČNE POTNE LISTINE

Delovni prevod se glasi:

Francoska republika, Prefektura Isere
prvi oddelek, drugi biro, št. 388
Potna dovolilnica
Gospodična Blanka Sačman, bivajoča v Grenoblu, osebna izkaznica št. ………,
ima dovoljenje da odpotuje v Pariz, z železnico, z odhodom 23. novembra 1944
Grenoble, 23. novembra 1944
Za prefekturo: Pooblaščeni šef oddelka ……………
24
Delovni prevod se glasi:
Komite narodne osvoboditve Jugoslavije v Marseillu
Bulevar Rivet št. 4, Telefon Dragon 09-65, Marseille, 23. novembra 1944
Št. 85
Za polkovnika Beynena, komandantu francoskega odporniškega gibanja v Vavluzu
Gospod polkovnik,
po ukazu maršala Tita, vrhovnega poveljnika Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije, so vsi moški v starosti
od 18 do 50 let mobilizirani v Jugoslovansko vojsko. Ta ukaz se nanaša tudi na tujce. Vsi jugoslovanski
državljani vojaki in častniki, ki prebivajo v Franciji, se morajo demobilizirati v primeru, da se angažirajo v
vojaških enotah in se javiti v repatriacijskih centrih.
V skladu s tem vas prosimo, da demobilizirate vse jugoslovanske državljane in jih napotite v Marseille na
razpolago temu komiteju, ki bo poskrbel, v soglasju z zavezniškimi oblastmi, za njihovo repatriacijo.
Izvolite sprejeti, gospod polkovnik, izraze našega visokega spoštovanja.
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Italijanska vojska je napadla Kraljevino Jugoslavijo obenem z Nemci 6. aprila 1941.
Slovensko ozemlje so zavzeli približno do desnega brega reke Save, od Ljubljane navzdol,
medtem ko so Nemci zavzeli levi breg in celotno porečje zgornjega dela Save. Na območju
italijanske zasedbe v tako imenovani ljubljanski pokrajini je lokalna slovenska oblast
skupaj z Italijani organizirala protikomunistične oddelke pod oznako MVAC (Milizzia
Voluntaria Anticomunista), ki so jih slovenski domoljubi poimenovali belogardiste. Tem
enotam je jugoslovanska oblast zagotovila tudi orožje in postojanke. V začetku so bile te
enote vezane zgolj na ljubljansko pokrajino, po kapitulaciji Italije pa se je razvilo to
gibanje tudi na nemških zasedbenih območjih (Saje, 1952).
Potne listine, ki naj bi jih izdajale pod italijansko komando pristojne slovenske oblasti,
praktično niso poznane. Praviloma vso potovalno dokumentacijo je zagotavljala in izdajala
italijanska oblast, ki je prepuščala lokalni vladi zgolj manj odgovorne oziroma manj
pomembne naloge. Med te naloge so do neke mere sodile dovolilnice o izhodu iz
ljubljanske pokrajine in o izhodu izven z žico ograjenega mesta Ljubljana, ki so bile že
predstavljene v poglavju o potnih listinah za časa italijanske okupacije. Posebno
dovoljenje za izdajo nekaterih listin v zvezi s potovanji in nastanitvijo znotraj Ljubljane je
imel le takratni župan mesta Leon Rupnik. Sem sodi tudi potrdilo mestnega poglavarstva
iz Ljubljane z dne 18. 6. 1942, ki izjavlja, da ne nasprotuje priselitvi Josipa Gabrovška iz
Celja v Ljubljano. Omeniti je potrebno, da se je Gabrovšek z dovoljenjem nemških in
italijanskih okupacijskih oblasti preselil iz Nemčije v Italijo (slika 41)25.
Pravih belogardističnih potrdil, to se pravi potrdil, ki so jih izdajale kvizlinške formacije po
terenu, je ohranjenih zelo malo. V glavnem gre za s pisalnim strojem napisane dovolilnice
in propustnice za posamezne vojake ali častnike domobranske vojske. Izdajali so tudi
dovoljenja za gibanje civilnemu prebivalstvu, vendar je šlo za posamezne, na določeno
osebo vezane dokumente in potrdila.

4. 4

POTNE LISTINE OKUPIRANE SRBIJE

Nemška okupacijska oblast je kmalu po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije izdala svoje
dovolilnice za potovanja za državljane okupacijskega teritorija. Glede na to, da so Nemci v
Srbiji vzpostavili nekakšno marionetno lokalno vlado, so obdržali tudi staro srbsko valuto
dinar, ki je bila v uporabi v kraljevini Srbiji kot srbski dinar, v kraljevini Jugoslaviji kot
jugoslovanski dinar, nato za časa nemške okupacije zopet kot srbski dinar. Po drugi
svetovni vojni se je dinar zopet vrnil kot jugoslovanska valuta.
Čeprav so bili tiskani dokumenti na papirju, ki je v podtisku imel na sredini mrežastega
vzorca v okvirju natisnjen srbski grb, dvoglavega orla s krono in srbskim simbolom na
ščitu, je bil prvi jezik na dovolilnicah nemški, šele nato srbski, pisan v cirilici (slika 42)26.
25
Na zadnji strani taistega dokumenta je potrdilo v italijanščini in sicer se delovni prevod glasi:
Verodostojnost pečata in podpisa z Mestnega poglavarstva se s tem potrjujeta.
Ljubljana, dne 18. junija 1942/XX
Za kvestorja, ………… (D. Revelli)
26

Delovni prevod se glasi:
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V Srbiji je imela Uprava mesta Beograd posebne, svoje objave, torej dovolilnice za
potovanje, ki so bile tiskane na posebnih enostranskih formularjih, ki so imeli znotraj
moariranega tiska okvirja v podtisku ponavljajoč se vzorec srbskega grba z rozeto. V sredi
dokumenta so bile tri velike črke v cirilici UGB, to je Uprava mesta Beograda, dvema
prečnima napisoma OBJAVA ZA PUTOVANJE, torej dovolilnica za potovanje, ter večji
srbski grb v levem zgornjem kotu.
Tudi ta dokument je bil natisnjen dvojezično, najprej v nemškem in nato v srbskem jeziku,
seveda v cirilici. Na vrhu dokumenta je bila registrska serijska oznaka dokumenta 093064
A (slika 43)27.
Posebne dovolilnice za službena potovanja je izdajala Direkcija državnih železnic in sicer
vsaka izpostava za sebe, torej za vsako mesto kjer je imela direkcija svoje regionalne
prostore. Tudi ti dokumenti so bili natisnjeni v dveh jezikih, v nemščini in srbskem jeziku,
vendar v latinični pisavi. Tekst je bil enak za vse izpostave, razlika je bila le v označbi
kraja oziroma mesta kjer je izpostava bila.
So pa bile potne dovolilnice za osebe takoj v začetku vojne še zelo enostavne in brez
kakšnih posebnih informacij o imetniku dokumenta. Čeprav je formalno veljala že nemška
oblast so bile dovolilnice izdane še od starih, lahko bi rekli še jugoslovanskih, mestnih
oblasti.
Tekst na potnih dovolilnicah, ki je pravzaprav le na pisarniški papir natipkane in nato ozko
odrezane uradne izjave, je bil zelo kratek, le zapis kam kdo potuje in spodaj podpis ter žig
mestnih oblasti.
Kasneje pa so okraji izdajali potne dovolilnice na natisnjenih formularjih. Seveda je imel
vsak okraj svoj formular, vendar pa je bila oblika in vsebina vseh enaka, le izgled je bil
nekoliko različen. Vsi zahtevani podatki so bili predpisani, vendar pa so bile dovolilnice
Velja od ……… do………. 194…….
Za eno potovanje, dovolilnica za potovanje
Priimek in ime …………………………….., poklic …………………………., datum, kraj in okraj rojstva ……………………,
kraj stalnega prebivanja …………………………….., kraj kamor potuje …………………………………, stanoval bo pri
…………., številka osebne izkaznice ………, izdane od ………….., s kakšnim prevozom potuje …………………….,
namen potovanja ………………………….., z imetnikom potuje ………………………..
Po končanem potovanju se mora dovolilnica predati takoj, vendar največ 5 dni po preteku veljavnosti. Za
neizpolnitev se odgovarja.
Cena 3 dinarje. Izdaja in tiska Državna tiskarna v Beogradu.
Po čl. 22 Zakona o novih državnih monopolih z dne 3. avgusta 1893 se tiskar, ki ga ujamejo, da tiska ta
formular, se kaznuje po Kazenskem zakonu.
Na zadnji9 stranai dovolilnice sta rubriki, kjer sta morali železniška in policijska oblast v mestu prihoda potrditi
odhod in prihod osebe z dovolilnico.
27

Delovni prevod se glasi:

Uprava mesta Beograda, velja do ………….
Os.[ebna] št.[evilka], za eno ………..ali več …………… potovanj
………….. leto 1942
Dovolilnica za potovanje
Za ………………………….., po poklicu ………………………………, ki potuje iz Beograda v ………………………. in nazaj,
z železnico, ladjo, vozilom, peš, z namenom …………………….
Imenovani ima osebno izkaznico oziroma službeno legitimacijo št. …………. izdano pri ……………………….
Stanoval bo pri ………………….. v ulici ……………………………..
Potuje z mladoletnimi otroci …………………………………………
Po prihodu na kraj potovanja se je potrebno prijaviti policijskim oblastem.
Po koncu veljavnosti vrniti dovolilnico odgovornim, ki so jo izdali.
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pisane le v srbskem jeziku, običajno v cirilici, ker je šlo za dokumente lokalnih oblasti in ne
državne uprave.
Glede na to, da je bila takratna meja med Srbijo, kot nemškim zasedbenim območjem in
Neodvisno državo Hrvaško, ustaško fašistično tvorbo, pri Zemunu, so nemške zasedbene
oblasti za tiste, ki so potovali na relaciji Beograd - Zemun, izdale posebne Dnevne
pogranične propustnice, ali dnevne mejne prepustnice za prehajanje meje. To so bili
enostransko, na zelenem papirju natisnjeni dokumenti, ki so jih po sredini prepognili. Na
notranji strani dokumenta so bile običajne rubrike, vse pa je bilo natisnjeno najprej v
nemškem jeziku, nato pa še v srbščini v cirilici in nato v latinici. Zagotovo je latinični tisk
prisoten zaradi hrvaške soseščine, saj je bila NDH Hitlerjeva najtesnejša zaveznica in
sodelavka pri zločinskih poslih od prvega do zadnjega trenutka druge svetovne vojne.
Te prepustnice je bilo seveda potrebno po uporabi predati mejni policiji, zato so danes
izredno redke (slika 44)28.
O pravih četniških potnih listinah bi težko govorili, saj so bili četniki v začetku vojne s
partizani skupaj v borbi proti okupatorjem. Dokumenti četniških enot so zelo redki in
praktično nedosegljivi. Njihova redkost je še večja kot redkost partizanskih potnih listin.

4. 5

POTNE DOVOLILNICE PRVIH POVOJNIH MESECEV LETA 1945

Druga svetovna vojna se je končala s kapitulacijo nemških sil dne 9. maja 1945, navkljub
temu da so bili zadnji boji slovenskih partizanskih enot še 15. maja 1945. Slovenska vlada
oziroma njen minister za notranje zadeve Zoran Polič je 16. maja 1945 izdala poseben
razglas o potnih dovolilnicah vsem okrožnim poveljstvom narodne zaščite. Tekst sam se je
navezoval na Odlok o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva, ki ga je izdalo
predsedstvo SNOS-a dne 23. avgusta 1944 v Uradnem listu številka 3 (Odlok o nadzorstvu
gibanja civilnega prebivalstva in o uvedbi potnih dovolilnic, Uradni list Slovenskega
narodno osvobodilnega sveta, leto I., štev. 3, str. 1.). Razglas, ki ga je 16. maja 1945
podpisal Zoran Polič, minister za notranje zadeve nove slovenske vlade, je vseboval tudi
podroben prikaz kako mora izgledati potna dovolilnica, sledilo pa mu je še Pojasnilo
(Potne dovolilnice29, Uradni list SNOS, leto I/II., št 5., str. 27 in 28).
28

Delovni prevod se glasi:
Dnevna mejna prepustnica, št. ……
Za maloobmejni promet med Beogradom in Zemunom
Lastnik: [ime in priimek] …………
Dan, mesec in leto rojstva: ……………, Poklic: ……………………
Kraj prebivališča: (ulica in številka) ………………
Osebna izkaznica, legitimacija št: ……………
Namen potovanja: ………………
Velja za dan: …………
Izdano v Beogradu, dne …………
Pripomba: Ta prepustnica velja za enkraten prehod meje in to le skupaj z izkaznico s sliko. Ta prepustnica se
mora po preteku veljavnosti -vrnitve- brez posebne zahteve predati
mejni carinski straži.
29

Vsem okrožnim načelstvom Narodne zaščite!
Odlok o nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva in uvedbi potnih dovolilnic, izdan od Predsedstva SNOS-a z
dne 23. avgusta 1944, Uradni list št. 3/II-1944, še vedno velja za celotno slovensko ozemlje.
Zato
naj
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Te potne dovolilnice se v glavnem niso mnogo razlikovale od tistih, ki so jih izdajali v
zadnjih mesecih vojne. Tako oblika in tekst sta bila precej izenačena po vsej državi,
posamezne organizacijske enote in ustanove pa so imele že praktično poenotene
dokumente.
Osnove za te odločitve so bile pravzaprav sprejete že na prvem zasedanju SNOS v
Črnomlju dne 19. februarja 1944, ko je bila sprejeta »izjava o pravicah in dolžnostih
slovenskega ljudstva«. Pred tem pa je že v četrti temeljni točki Osvobodilne fronte z dne
8. novembra 1941 bilo določeno, da se slovenske ljudske množice borijo za svoje narodne
in človeške pravice, vendar pa so bile določene tudi posebne omejitve osebne svobode,
zlasti s Pravilnikom Glavnega štaba NOV in POS z dne 16. oktobra 1943. (Šnuderl, 1956,
stran 320).
okrožna načelstva Narodne zaščite takoj opozore vsa okrajna in krajevna načelstva Narodne zaščite na zgoraj
navedeni odlok ter jih primerno pouče o postopku pri izdajanju potnih dovolilnic.
Potne dovolilnice je treba izdajati po enotnem obrazcu, ki se prilaga. Zaradi tega se dajejo sledeča navodila:
Po čl. 2. zgoraj navedenega odloka izda potno dovolilnico na prošnjo osebe, ki se mora na zahtevo izkazati
tudi v pogledu istovetnosti, po bivališču pristojni organ Narodne zaščite, in sicer:
1. za potovanje iz kraja v kraj v istem okraju krajevni poveljnik Narodne zaščite;
2. za potovanje iz okraja v okraj v istem okrožju okrajno načelstvo Narodne zaščite;
3. za potovanje iz okrožja v okrožje okrožno načelstvo Narodne zaščite;
4. za potovanje po vsem slovenskem ozemlju ter v kraje izven Slovenije ministrstvo za notranje zadeve.
Vse prošnje za izdajanje potnih dovolilnic se morajo vlagati pri krajevnih NO ali OF odborih. V mestih izdajajo
potne dovolilnice pristojne komande mest.
Potna dovolilnica se ne sme glasiti hkrati za več oseb ali na eno samo osebo, kateri se priključijo še druge
civilne osebe, kakor n. pr. za tov. N. N. s spremstvom dveh ali treh tovarišev. Če rabi več oseb potne
dovolilnice v isti kraj, jih je treba izdati za vsako osebo posebej. Potne dovolilnice ne sme dobiti neznana ali
nezanesljiva oseba. Prav tako ne smejo dobiti potne dovolilnice izven svojega okraja osebe, ki so bile
kaznovane zaradi protinarodnega rovarjenja. Če krajevni poveljnik Narodne zaščite osebo, ki zaprosi za potno
dovolilnico, ne pozna oziroma istovetnost ni izkazana, mora prosilec pripeljati priče, ki osebo poznajo ali zanjo
jamčijo.
Strogo je prepovedano izdajati potne dovolilnice osebam v kraju, kjer ni njihovo stalno bivališče oz. brez
vednosti pristojnega krajevnega odbora. Potna dovolilnica se lahko izda za enkratno ali večkratno potovanje
tudi za mesec dni, v nobenem primeru pa ne do preklica. Pri navedbi časa, do kdaj je potna dovolilnica
veljavna, mora biti mesec izpisan z besedo in ne s številko.
Datum izdaje potne dovolilnice je vedno tisti dan, ko je potna dovolilnica prosilcu izdana in ne morda tisti, ko
je potna dovolilnica prosilcu vročena. Potno dovolilnico mora prosilec svojeročno podpisati.
Vsaka izdana potna dovolilnica mora biti vpisana v seznam potnih dovolilnic, dovolilnica sama pa mora biti
opremljena z zaporedno številko registra, pod katero je bila zabeležena.
Radi nadzorstva nad gibanjem civilnega prebivalstva in da bo ves postopek pri izdajanju potnih dovolilnic
hiter, naj krajevni poveljniki, okrajna in okrožna načelstva že vnaprej pripravijo tiskane obrazce, v katere
vpišejo potrebne osebne podatke prosilca. Da ne bo zlorabe, se morajo tiskovine skrbno čuvati.
V krajih, kjer Narodna zaščita še ni osnovna, bodo do njene ustanovitve poslovali namesto nje narodno
osvobodilni odbori oziroma OF odbori.
Ljubljana dne 16. maja 1945. Št. 8/45. , Minister za notranje zadeve: Zoran Polič s. r

Obrazec potne dovolilnice
Pojasnilo
Do nove odredbe je še vedno v veljavi odlok Predsedstva SNOS-a z dne 23. avgusta 1944, Uradni list 3/11 o
nadzorstvu gibanja civilnega prebivalstva in uvedbi potnih dovolilnic, s katerim je potovanje iz kraja v kraj iz
vojaških razlogov omejeno.
Vsakdo, kdor želi potovati iz kraja v kraj, mora zaprositi pri svojem krajevnem odboru za potno dovolilnico.
Potne dovolilnice izdajajo:
1. za potovanje iz kraja v kraj v istem okraju krajevni poveljnik Narodne zaščite;
2. za potovanje iz okraja v okraj v istem okrožju okrajno načelstvo Narodne zaščite;
3. za potovanje iz okrožja v okrožje okrožno načelstvo Narodne zaščite;
4. za potovanje po vsem Slovenskem ozemlju ter v kraje izven Slovenije ministrstvo za notranje zadeve.
Poudarjeno bodi, da se morajo vlagati vse prošnje preko krajevnih NO odborov ali OF odborov.
V mestih izdajajo začasne vse potne dovolilnice, navedene od 1. do 3., komande mest.
Ljubljana dne 16. maja 1945.
Minister za notranje zadeve: Zoran Polič s. r.
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Takšna potna dovolilnica je bila izdana Jožetu Justin iz Ljubljane, ki so mu dovolili potovati
v Trst in Sežano, ki sta bila v času izdaje potne dovolilnice znotraj slovenskega ozemlja.
Trst smo kmalu izgubili in so v njem prevzele upravo zavezniške enote angleške, ameriške
in avstralske vojske in izrinile partizanske enote, zaradi nesposobnosti naših politikov
seveda. Potna dovolilnica, ki nosi žig Komande Narodne milice v Ljubljani je bila izdana
prav tam, kot odgovorna oseba pa je podpisan komandant Narodne milice s činom
kapetana. Tudi v milici so dolgo časa nosili vojaške čine, čeprav kasneje milica ni bila več
podrejena vojaškim oblastem. Dokument je bil izdan dne 12. julija 1945 za večkratno
uporabo ob opravljanju trgovskih poslov (slika 45).
V tem času so bile v ostalih delih Jugoslavije v uporabi različne vrste potnih dovolilnic, ki
so se razlikovale glede na izdajatelja ali na kraj kjer so jih izdali. Tako je J.(ugoslovanski)
N.(arodno) O.(slobodilački) F.(ront) iz Zagreba izdajal prav posebna potrdila - potne
dovolilnice.
Takšna dovolilnica na trdem kartonskem papirju je bila izdana 6. septembra 1945 Jožetu
Primužu pod številko 384/45 (slika 46).
Rdeči okrogli žig tretjega zagrebškega rajona ima v sredini še stari, takoj po vojni izdelan
grb Hrvaške, zvezdo med lovorovo vejico in žitnim klasom.
Čisto nekaj posebnega so bile potne dovolilnice, ki so jih dobili nekdanji vojni ujetniki in
interniranci za repatriacijo. Tak primerek pomeni objava, torej potna dovolilnica, Komisije
mariborskega vojnega področja za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev, ki jo je
izdala za Mirka Goričana, rojenega v Leskovcu v mariborskem okraju leta 1913, ko se je
vrnil iz Berlina v Nemčiji (slika 47). Dokument mu je dovoljeval, da sme potovati iz zbirne
baze v Bukovju k Dopolniteljni brigadi 4. Armije v Škofjo Loko. Goričan je bil pri komisiji
sprejet 18. julija 1945, ko pa je prispel na končno pozicijo se je moral javiti Krajevnemu
narodnemu odboru, v kolikor pa je z objavo potoval na dopust pa svoji pristojni vojaški
komandi področja.
Še dosti bolj specifična je bila propustnica, potna dovolilnica, ki jo je izdal mestni NOO za
Varaždin učiteljici Jelisavi Gašparac, rojeni 1899. leta v Varaždinu in s katero je smela
potovati iz Varaždina v Osijek ter v Sremsko Mitrovico v zapore (slika 48). Razlog
potovanja je bil, da bi našla svojega sina, ki je bil verjetno kot pripadnik ustaških enot v
taborišču. Veljavnost dovolilnice za enkratno potovanje pa je bila od 12. junija 1945 do
28. junija istega leta.
Štab za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev za Hrvaško je imel, podobno kot
slovenske oblasti, posebne potne dovolilnice za tiste, ki so prihajali iz raznih taborišč v
Nemčiji. Objava, ki jo je dobil Zoran Stakić, ki se je vračal iz nemškega ujetništva je
vsebovala tudi fotografijo imetnika, ki je bila pritrjena s kovinsko sponko, preko nje pa je
bil udarjen še okrogli žig zbirnega taborišča za repatriacijo vojnih ujetnikov in
internirancev v Osijeku (slika 49). Fotografija je prekrivala del teksta, kjer je bilo
zabeleženo da se dotičnemu dovoljuje uporaba brezplačne vožnje iz Osijeka do Beograda.
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Originalno se je potna dovolilnica uporabljala za uslužbence organizacije, ki so hodili na
dopust. V tem prikazanem primeru je zaradi posebnosti uporabe prečrtan tekst "........ za
.......... ...... dni dopusta" in "po preteku dopusta pa svoji pristojni vojaški Komandi
Področja". Ravno tako je prečrtan tekst "Častniki se morajo javiti štabu za repatriacijo".
Kakor je razvidno iz oznake levo spodaj je bilo takšnih objav natisnjenih 10.000 kosov,
izdane pa so bile julija 1945.
Tudi vojaške osebe so morale imeti za potovanje po državi posebno dovolilnico - objavo.
Tako je bila izdana dovolilnica za majorja Najberger Huberta (slika 50), pilota v 1.
Letalskem lovskem polku jugoslovanske armade, ki je potoval na deset dni dolg dopust v
Ljubljano in Zagreb na podlagi dovoljenja komandanta tega lovskega polka. Dovoljenje je
veljalo za čas od 1. do 11. junija 1945, ko se je moral vrniti v Zemun v štab letalstva
jugoslovanske vojske. S seboj je imel svojo osebno opremo, kot dokument s katerim se je
izkazal ob dovolilnici pa je imel vojaško knjižico št. 31, ki mu jo je izdal štab letalske baze
v Beninu v Afriki30.
Še prav posebej zanimiv pa je potni dokument, odpustnica iz taborišča Teharje pri Celju,
ki dovoljuje Cvetko Ani potovati domov v Polzelo z vlakom v času od 27. junija 1945 do
29. junija 1945 (slika 51). Že na listini sami je zapisano, da ODPUSTNICA velja tudi kot
propustnica do kraja prebivališča, kjer se je morala dotična takoj javiti tamkajšnji oblasti.
Na spodnjem delu dokumenta izdanega 27. junija 1945 je okrogel žig okrajnega načelstva
Narodne zaščite za Celje - mesto in ob njem podpis upravnika taborišča.
Seveda pa se je v tistem času potovalo tudi v tujino. Potnih listin za tujino iz tistega časa,
takoj po drugi svetovni vojni, se je ohranilo zelo malo, tako je izredno težko zbrati vso
dokumentacijo določenega človeka ali določenega potovanja. Navkljub temu pa se je
ohranilo nekaj spremne dokumentacije, sicer od različnih oseb in potovanj, tako da lahko
navkljub vsemu rekonstruiramo potne dovolilnice in spremno dokumentacijo in način
potovanj . Za pot v tujino je bilo potrebno dobiti najprej posebno dovoljenje, ki ga je
izdajal poseben Urad za izdajanje potnih dovoljenj za Italijo v Beogradu.
Poleg ostalih podatkov je na potni dovolilnici, v rubriki legitimacija, tudi številka potnega
lista, št. 453 in pa datum, 28. julij 1945, ko je bil dotičnemu potniku, Krajčinovič Petru,
izdan (slika 52). Uslužbenec ministrstva za trgovino in nabave je potoval preko Italije v
Anglijo, v London po ukazu Ministrstva za trgovino in nabave številka 4970 z dne 1.
avgusta 1945, torej istega dne kot je bila že izdana dovolilnica. Pot je bila službena, v
Anglijo, na sedež organizacije UNRRA (United Nations Relies & Rehabilitation
Administration) to je Uprava Združenih narodov za pomoč in obnovo, pomožno ustanovo
Združenih narodov za pomoč med drugo svetovno vojno opustošenim državam. Da gre za
pot v Anglijo priča tudi okrogli žig pisarne atašeja kraljevega letalstva v britanski ambasadi
na dovoljenju za vstop v Veliko Britanijo levo in podpis ustreznega častnika, majorja
Roberta Browninga desno spodaj. Seveda pa je bil za pot v Britanijo, zagotovo z
30

Omenjeni major je bil namreč pilot v Kraljevini Jugoslaviji, ki je pobegnil v Afriko, se najprej boril v enotah
kraljeve vojske, nato prestopil v RAFF (britansko vojno letalstvo), kasneje v partizanske letalske enote in bil
kot pilot lovec tudi v sestavi jugoslovanskega vojnega letalstva.
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britanskim vojnim letalom iz njihove baze v Italiji, potreben tudi potni list z vizami, saj je
prikazana dovolilnica veljala le za pot v Italijo.
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5
POTNE LISTINE IN DEFINICIJE POTNIH LISTIN V
POVOJNI JUGOSLAVIJI

5. 1 SPLOŠNA POLITIČNA IN PRAVNA UMESTITEV IZDAJE POTNIH
LISTIN
Po koncu II. svetovne vojne in sprejemu prve ustave v okviru nove Jugoslavije in vseh
kasnejših ustav je bila možnost prostega potovanja in regulativa potnih listin omenjena le
posredno in nikoli določno.
Če vzamemo kot predhodnika ustave 2. zasedanje AVNOJ-a (Protifašistični zbor narodne
osvoboditve Jugoslavije) v Jajcu 29. novembra 1943, v sklopu katerega lahko upoštevamo
tudi sklepe zasedanja odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, ki je trajal od 1. do 3.
oktobra 1943, lahko ugotovimo, da v sklepih zasedanja v Jajcu nikjer ne najdemo
nobenega zapisa o izdajanju ali urejanju potnih dokumentov, o tem tudi ni bilo nobene
razprave ali omembe.
Čeprav so obstajale federalne države posameznih narodov že pred 2. zasedanjem AVNOJ,
je to zasedanje formalno ustanovilo Demokratično federativno Jugoslavijo. Ta naziv se je
spremenil v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, z dnem 29.11.1945 na zasedanju
ustavodajne skupščine v Beogradu (Strobl in dr., 1986, str 48).
Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne 31. januarja 1946 ne govori
ničesar o potovanjih nasploh, le v 27. členu se na splošno omenja »Državljanom je
zajamčena svoboda tiska, govora, združevanja, zborovanja, javnih shodov in
manifestacij.« V okviru načel ustave FLRJ je bila dne 16. 01. 1947 sprejeta Ustava
Ljudske Republike Slovenije, ki je vsebovala celotno poglavje o svoboščinah, pravicah in
dolžnostih državljanov, vendar pa v njem ni bilo razlik do zvezne ustave.
Tudi novi Ustavni zakon, s katerim je 13. januarja 1953 Ljudska skupščina FLRJ (Nova
ustava FLRJ – Ustavni zakon z dne 13. 1. 1953 in Ustava z dne 31. 1. 1946, Uradni list
FLRJ, Beograd, 1953) do neke mere revidirala prejšnjo ustavo, v glavnem pa jo obdržala v
istih okvirih in z enakimi določbami, ter ga predstavila kot Novo ustavo FLRJ, ni prinesel
dosti novega. V drugi alineji 5. člena je zagotavljala »osebne svoboščine in druge
temeljne pravice človeka in državljana«, vendar brez kakršnih koli preciznih razlag. V
sedmi alineji 9. člena, ki govori katere pravice in dolžnosti ima federacija je zapisano
»zagotavlja svoboščine in demokratične pravice državljanov in njihovo enakopravnost ne
glede na narodnost, raso ali vero«, vendar nič določnega. Tudi v členu 15., ki govori o
pristojnosti Zvezne ljudske skupščine, se v začetku pete točke, pod oznako a) določa, da
sprejema tudi zakone »o osebnih svoboščinah in drugih temeljnih pravicah človeka in
državljana«, v okvir česar sodi tudi zakonska ureditev potovanj in potnih listin. V zvezi s
tem je določnejši 95. člen ustavnega zakona, ki v začetku določa »Državni sekretar ima
pravico, izdajati pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje uredb in drugih predpisov
Zveznega izvršnega sveta.« Glede na to določilo lahko vidimo, da so bile pristojnosti
urejanja področja potnih listin v pristojnosti državnega sekretarja za zunanje zadeve, po

42

navodilih ZIS-a, saj sta bila glede na 234. člen le dva državna sekretarja, za zunanje
zadeve in za narodno obrambo. Svoboda gibanja je bila takrat opredeljena s tem, da
lahko vsakdo biva kjer hoče in potuje kamor hoče in da se povsod giblje neovirano in
samostojno. O tem govori razdelek o osebnih svoboščinah državljana, ki je v takratnem
ustavnem pravu FLRJ sodil med temeljne pravice in dolžnosti državljana, pod »Osebne
pravice državljana«, med ostalimi osebnimi svoboščinami, točneje pa ne predpisuje
ničesar v zvezi s potnimi listinami (Šnuderl, 1956, stran 349).
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejeta 7. aprila 1963 (Ustav
Socialističke federativne republike Jugoslavije sa ustavima socialističkih republika i
statutima avtonomnih pokrajina, Novinske ustanove Službeni list SFRJ, Beograd, 1963)
posebej in precizno ne ureja potnih listin, potovanj oseb v tujino ali znotraj države ampak
je to zajeto v členih, ki govorijo o splošnih pravicah državljanov. V temeljnih načelih v
točki VIII govori da morajo vsi državni organi, organi družbenega samoupravljanja,
organizacije in občani tudi prispevati k uresničevanju človekovih svoboščin in pravic, kaj
več pa ne. V poglavju o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana člen 40. v
prvem odstavku govori o zajamčenih svobodah, tudi svobodi združevanja (kamor bi mogli
šteti možnost potovanj), v četrtem odstavku pa govori, da zvezni zakon določa kdaj in
kakšna zloraba teh pravic lahko povzroči njihov odvzem. Točne določbe ustava prepušča
zakonskim aktom s področja notranjih zadev. Zanimiv je 51. člen, ki v prvem odstavku
pravi »Občani uživajo svobodo gibanja in nastanitve«, vendar že drugi odstavek govori o
omejitvah.
Drugi del ustave govori o organizaciji federacije in v 4) točki člena 160 med izključne
pristojnosti federacije prišteva tudi kontrolo nad potniškim prometom čez mejo. V 3) točki
člena 161 pa določa, da v njene pristojnosti sodijo tudi splošni zakoni, med katere sodi
tudi zakonodaja s področja potne problematike, ki jo po 217. členu razglaša predsednik
republike.
Tudi ustavni amandmaji iz leta 1967 od I do VI (Uradni list SFRJ št. 18, 1967) in pa iz leta
1968, od VII do XIX, (Uradni list SFRJ št. 55, 1968) niso spremenili ali precizirali področja
potnih listin. Ponavlja se splošna načelna stališča v odnosu do splošnih človekovih pravic,
v amandmaju IX, kjer piše da Zbor narodov in Družbeno-politični zbor enakopravno
obravnavata (tudi) vprašanja s področja svoboščin, pravic in dolžnosti človeka. Tudi
amandma XVI v točki 3 zgolj določa, da federacija lahko izdaja temeljne, to je zvezne,
zakone s področja zagotovitve temeljnih svoboščin, v kolikor so ti potrebni in ne zadoščajo
splošni zakoni.
Leta 1971 so bili izglasovani še amandmaji, ki pa so malenkostno redefinirali odnose v
federaciji, drugih področij se niso dotikali.
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije z dne 21. februarja 1974 (Ustav
SFRJ i Ustavni zakon za sprovodženje Ustava SFRJ, Savremena administracija, Beograd,
1974) je prinesla predvsem velike spremembe v odnosu do nove oblike družbenega
sistema z uvedbo osnovnih organizacij združenega dela, kar se tiče urejanja potovanj in
potnih dokumentov pa je še vedno ostalo zgolj pri deklaraciji osnovnih pravic in tako v
tretjem odstavku 129. člen določa zgolj »Oblike in način ustvarjanja družbene zaščite
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene svojine se določajo z ustavo in zakoni«.
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Člen 131 v svoji tretji točki določa da pravice samoupravljavcev ščiti družbeni
pravobranilec, drugega s tega področja pa ne določa.
Poglavje o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana se začne s členom 153,
ki pa v treh točkah govori le o medsebojnih samoupravnih odnosih v zvezi s pravicami. Le
člen 183 v istem poglavju določa »(1) Državljani imajo zajamčeno pravico potovanja in
nastanitve« in »(2) Omejevanje pravice potovanja in nastanitve se sme omejiti z
zakonom….« vendar zgolj kadar bi se brez tega onemogočal kazenski postopek, da bi se
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni ali zaščitil državni ustroj ali če tako zahtevajo interesi
obrambe države.
To usmeritev potrjuje še 203. člen, ki podrobneje opredeli kaj je tisto česar se ne sme in
se lahko zato svoboščine odvzamejo.
Končno še člen 281 v točki 10) med drugim določa, da federacija preko zveznih organov,
ureja: kontrolo prometa dobrin in uslug preko državne meje in režim prehoda preko
državne meje in ureja kontrolo potniškega prometa preko državne meje.
Ustavno pravo tistega časa je obravnavalo svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in
občana s stališča, da so le-te značilne potem, da se uresničujejo neposredno, na podlagi
same ustave. Ustava je predvidevala, da se samo način uresničevanja posameznih
svoboščin in pravic lahko predpiše z zakonom (samo z zakonom ne z drugim predpisom),
in sicer le v primeru, če je to v ustavi predvideno in če je za uresničevanje svoboščin in
pravic to neogibno potrebno (Strobl in dr., 1986, stran 99). Ta dikcija popolnoma
pojasnjuje dejstvo, da so v zvezi s potnimi listinami in potovanji izdajali posebne zakone,
ki so dovoljevali, omejevali ali celo odvzemali določene pravice. Ustavnih pravic in
svoboščin ni bilo mogoče vzeti in jih ni bilo mogoče omejiti, vendar pa je ustava
predvidevala možnost, da bi se v izjemnih razmerah temeljne svoboščine in pravice lahko
začasno suspendirale (Strobl in dr. 1986, stran 101). Do takega primera sicer ni prišlo,
lahko pa so pravice do izdajanja potnih listin omejevale zakonske določbe, še bolj pa
diskrecijska pravica določenih organov in uradnikov.
Dne 3. julija 1981 so bili sprejeti ustavni amandmaji od I do VIII, 25. novembra 1988 pa
še dodatni, od IX do XLVIII (Ustav SFRJ sa amandmanima I - XVLLI i Ustavnim zakonima
za sprovodženje Ustava SFRJ i amandmana, Poslovna politika, Beograd, 1989), vendar se
nobeden od njih ni dotikal v magistrskem delu obravnavane tematike.
Lahko zaključim, da nobeno ustavno besedilo od začetka II. svetovne vojne pa do razpada
SFR Jugoslavije leta 1991 ni na nikakršen način obravnavalo potovalne ureditve, ampak je
bilo to vedno prepuščeno zakonskim besedilom raznih nivojev.
Vse ustavne ureditve v nekdanji skupni državi so bile precej drugače določane in izvajane
kot je to danes v slovenski ustavi. V svojem delu o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah Kocjančič pojasnjuje, da delimo temeljne pravice po nosilcih predvsem na
človekove in državljanske pravice. V pravnem pomenu besede so temeljne pravice osebna
upravičenja, po ustavi so te pravice abstraktna upravičenja za konkretno vedenje in
ravnanje ljudi (državljanov) in so usmerjena v zadovoljevanje njihovih potreb in interesov
(Kocjančič in dr., 2009, str. 98). Izredno lucidno pojasnjuje tudi razliko med nekdanjo
jugoslovansko in sedanjo slovensko ustavno ureditvijo s stavkom: »Druga bistvena razlika
med nekdanjo in sedanjo ustavno ureditvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v
tem, da so nekdanje ustave te pravice in svoboščine pretežno zgolj razglašale, po sedanji
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ustavi pa so opredeljene in urejene kot pravno zavarovana upravičenja in s tem kot
pravice v pravnem pomenu besede. Ustava zagotavlja tudi pravno varstvo teh pravic in
svoboščin (sodno varstvo, pravica do ustavne pritožbe itn.).« (Kocjančič in dr., 2009,
stran 108). Omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin sedanja slovenska ustava
določa zgolj izjemoma, tako tudi dovoljuje omejitev svobode gibanja zgolj v izjemnih
primerih. (Kocjančič in dr., 2009, str. 112). Sicer pa svobodo gibanja kot osebnostno
pravico in svoboščino po sedanji slovenski ustavi Kocjančič definirana takole: »Po ustavi
ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in da se
vanjo kadarkoli vrne. Svoboda gibanja je klasična svoboščina. Njena vsebina ima dve
plati: po eni strani omogoča posamezniku, da se prosto giblje in si izbira bivališče, ter da
zapusti državo in da se vanjo vrne, po drugi strani pa pomeni, da nihče ne sme
posameznika siliti k potovanju, selitvi ali kakšni drugi menjavi kraja zoper njegovo voljo.
Svoboda gibanja omogoča tudi uresničevanje nekaterih drugih pravic in svoboščin (prosto
izbiro zaposlitve, dostopnost delovnih mest pod enakimi pogoji, itn.).
Seveda pa tudi svoboda gibanja ne more biti povsem neomejena. Po ustavi se sme ta
pravica omejiti z zakonom, vendar samo če je to potrebno iz naslednjih razlogov:
• da bi se zagotovil potek kazenskega postopka;
• da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni;
• da bi se zavaroval javni red ali
• če to zahtevajo interesi obrambe države.« (Kocjančič in dr., 2009, stran 120, 121)

5. 2

DEFINICIJA POTNEGA LISTA

Osnovna definicija potnega lista je, da je potna listina imetniku med prebivanjem v tujini
tudi listina za ugotavljanje istovetnosti in dokaz o jugoslovanskem državljanstvu. Točno
tako definicijo nosijo v sebi vsi zakoni o potnih listinah jugoslovanskih državljanov (leta
1965, 1967, 1973 in 1979), ter pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz
leta 1949. V teh dokumentih je definicija potne listine opredeljena v tretjem členu,
medtem ko Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1960 ne definira
potnega lista na ta način, ampak ga le posredno opredeljuje.
Potni list je definiran tudi kot potni dokument, ki ga države izdajajo svojim državljanom za
potrebe prehoda preko državnih meja in za dokazovanje identitete ter državljanstva v
času bivanja v tujini (Politička enciklopedija, 1975, str. 722).
Pravna enciklopedija pa potni list opredeljuje kot potno listino za prehod državne meje, ki
jo mora po mednarodnih običajih oseba, ki potuje preko meje imeti pri sebi, pri prehodu
pa jo overijo – vidirajo – organi države v katero je dotična oseba pripotovala.
Predpisovanje pogojev po katerih je možen vstop v posamezno državo tujim državljanom
je stvar notranje ureditve vsake posamezne države, v SFRJ pa je bilo to vprašanje urejeno
z Zakonom o potnih listinah jugoslovanskih državljanov in z Zakonom o gibanju in
prebivanju tujcev v Jugoslaviji (Pravna enciklopedija, 1979, str. 940).
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5. 3

TIPI POTNIH LISTIN

Jugoslovanska zakonodaja od konca druge svetovne vojne do razpada SFRJ navaja celo
vrsto različnih tipov potnih listov, ki pa niso navedeni v enakem številu ali v enaki tipologiji
v vseh zakonskih predlogih. Vse od prve zakonske ureditve v letu 1949, do zadnje v letu
1979, se spreminjajo navedbe tipov, ki so navedene v tabeli 1.
Potne listine s katerimi se je prehajalo čez državno mejo so bile v zakonskih aktih
opredeljene v začetku določil, v prvih šestih členih. Navkljub temu, da so bili različni tipi
potnih listov taksativno našteti, pa se je v mnogih zakonih posebne potne listine zapisalo v
svojem členu kot potne listine, ki so bile izdane ali priznane po mednarodnih pogodbah.
Sem lahko prištevamo razne oblike dovolilnic, propustnic, prehodnic in podobnega, kar je
taksativno našteto zgolj v pravilniku iz leta 1949, kasneje več ne. Potne listine našteva
pravilnik iz leta 1949 v drugem členu, pravilnik iz leta 1960 v tretjem členu, zakon iz leta
1965 kar v treh členih, v četrtem, petem in šestem, zakoni iz leta 1967, 1973 in 1979 pa v
svojem četrtem in petem členu. V različnih zakonskih predlogih se spreminjajo tudi nazivi
pravzaprav istih potnih listin, tako da imamo ponekod naveden potni list za repatriacijo
(1949, 1960 in 1979), v drugih zakonskih dokumentih pa potni list za vrnitev v domovino
(1965, 1967 in 1973), čeprav gre praktično za isti dokument. Ravno tako se ta zmeda v
nazivih pojavlja pri skupnem potnem listu, ki je kot tak opredeljen v nekaterih zakonskih
aktih (1960, 1965, 1973 in 1979), kot rodbinski potni list je naveden v enem zakonskem
aktu (1949), kot družinski potni list je naveden tudi v zakonskem aktu iz leta 1960,
medtem ko to vrsto potne listine navedejo zakonski akti kot kolektivni potni list v letih
1949, 1960 in 1965. Pogosto se različni nazivi uporabljajo tudi v isti zakonski listini.
Okvirno je opisal tipe potnih listin v nekdanji skupni državi Trnovšek, v svojem uvodnem
pojasnilu k Zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, vendar se v
podrobnosti ni spuščal (Trnovšek, 2001, str. 53-55). Zato je pomembna naslednja
primerjalna tabela:
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Tabela 1: Tipi potnih listin

Vrsta potnega lista
objavljenega v aktu
Potni list
Diplomatski potni list
Službeni potni list
Izseljenski potni list
Stalni potni list
Pomorska knjižica
Brodarska knjižica
Potno dovoljenje za plovbo
v tujino
Potni list za repatriacijo
Potni list za vrnitev
Potni list za začasno
prebivanje v tujini
Potni list za tujce
Skupni potni list
Rodbinski potni list
Družinski potni list
Kolektivni potni list
Otroški potni list
Obmejna izkaznica
Obmejna propustnica
Dvolastniška prehodnica
•

•

Leto izdaje zakona oziroma pravilnika o potnih listinah
1949
1960
1965
1967
1973
1979
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
+
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
+
0
0

+
0
0

0
+
0

0
+
+

0
+
+

+
+
0

+
0
+
0
+
0
+
+
+

+
+
0
+
0
0
0
0
0

0
+
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
+
0
0
0
0

0
+
0
0
0
+
0
0
0

0
+
0
0
0
+
0
0
0

+ pomeni, da je potna listina omenjena v zakonskem aktu iz posameznega leta, s
tem da se lahko v istem dokumentu pojavlja dvakrat opredeljena z različnim
terminom, kar je tudi upoštevano v tabeli
0 pa pomeni, da listine s tem nazivom v zakonskem aktu praviloma ni
Vir: lasten

5. 3. 1 POTNI LIST, OSEBNI POTNI LIST
Prvi potni listi nove države, Demokratske federativne Jugoslavije (DFJ) so bili vsaj po
zunanjem videzu zelo podobni potnim listom nekdanje Kraljevine Jugoslavije. Prav take
oblike so bili potni listi tudi po spremembi imena države v Federativno ljudsko republiko
Jugoslavijo (FLRJ), oziroma kakor je na potnih listih pisano v srbohrvaškem jeziku,
Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Oblike nove federativne države so se najprej
pokazale na Kočevskem zboru delegatov slovenskega naroda od 1. do 3. oktobra 1943, ki
je imel značaj začasne skupščine. Kristan o tem pravi: »Gledano z zgodovinske
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perspektive nazaj, je kočevski zbor torej eden izmed najpomembnejših mejnikov v
zgodovini slovenskega naroda. Kot prvi demokratično izvoljeni zbor odposlancev
slovenskega naroda je postavil temelje za zgraditev slovenske države in določil smer
njene graditve. Kočevski zbor pomeni za Slovence to, kar pomeni drugo zasedanje AVNOJ
za vse jugoslovanske narode« (Kristan, 1973, str. 606-607).
Demokratska federativna Jugoslavija je bila ustanovljena oziroma dogovorjena na drugem
zasedanju AVNOJ-a (Antifašistično Veće Narodnog Oslobodženja Jugoslavije, po naše
Protifašistični zbor narodne osvoboditve Jugoslavije) v Jajcu v Bosni na dan 29. novembra
1943. Posebej je tukaj potrebno poudariti zasedanje slovenskega narodno osvobodilnega
sveta, ki je zasedal 15. in 20. februarja 1944 v prosvetnem domu v Črnomlju in na osnovi
katerega so bili sprejeti prvi akti o potnih listinah na območju nekdanje Jugoslavije
nasploh. (LCZ, 1973, str. 164). Po koncu druge svetovne vojne je ustavodajna skupščina v
Beogradu dne 29. novembra 1945 sprejela Deklaracijo o proglasitvi nove države z imenom
Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ), oziroma Federativna ljudska republika
Jugoslavija oziroma FLRJ v slovenščini. To je bilo potrjeno tudi s sprejemom prve ustave
nove države na ustavodajni skupščini dne 31. januarja 1946. ( ELZ, 1959, str. 583)
Potni listi so bili opečnato rdeče barve. Sprednja platnica je imela spodaj izrez zaradi
vidnosti imena in priimka nosilca potnega lista (slika 53).
Listine DFJ so začeli tiskati v Beogradu, v Zavodu za izradu novčanica na Topčideru (del
Beograda) kmalu po osvoboditvi glavnega mesta države, dne 20. oktobra 1944. V uporabi
so bile torej uradno le kratek čas, do razglasitve nove FLRJ, dne 29. novembra 1945,
vendar so jih nekaj še vseeno uporabili kasneje.
Notranje strani potnih knjižic, ki jih je bilo tako pri DFJ kakor pri FLRJ po številu 32, so bile
natisnjene na rumenkastem papirju, ki je imel natisnjen moarirani oranžno rjavi vzorec v
sredini katerega je bil grb nove države s petimi plamenicami, ki so ponazarjale pet
narodov (Srbe, Hrvate, Slovence, Makedonce in Črnogorce), okoli njega pa je bilo
razvrščenih šest zvezd, ki so predstavljale šest federalnih enot (Srbijo, Hrvaško, Slovenijo,
Makedonijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino).
Prva stran potnega lista DFJ in FLRJ je imela na zgornjem robu odtisnjeno številko potne
knjižice, ki jo je numerirala tiskarna (slika 54). Pri navedbi številke potne listine je prva
številka pomenila zaporedno številko izdanega potnega lista, številke za prečnico pa
letnico izdaje potne listine. Edina obstoječa razlika je bila pri nazivu države. Vse nadalje
strani v potnih knjižicah so bile popolnoma enake.
Druga stran je imela v srbohrvaškem in francoskem jeziku naslednje rubrike (slika 55):
OSEBNI OPIS, poklic, rojstni kraj, srez, okrožje, stalni kraj prebivanja, srez, federalna
enota, starost, postava, obraz, lasje, oči, nos, usta.
Na tretji strani so bile nad fotografijo rubrike: brki, brada, posebni znaki, lastnoročni
podpis.
V potnih listih se še vedno navajata pri rojstnem kraju in prebivališču srez (okraj) in pa
okrožje, kar je še ostanek starojugoslovanske notranje delitve države. Ker ta ni več
veljala, se je v rubrike rojstni kraj, okraj in okrožje zapisal le en, enak podatek, kakor tudi
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za rubriki stalno prebivališče in okraj le-tega. Prav tako je bila ostanek stare potne listine
tudi rubrika starost, kjer pa so tudi že vpisovali rojstni datum, kar je kmalu postalo
obvezno. Na strani 3 (slika 55) je morala biti spodaj nalepljena fotografija, na robu katere
sta bila odtisnjena dva suha žiga ali dva navadna okrogla žiga organa, ki je potno listino
izdal.
Tudi četrta in peta stran sta bili pri obeh potnih listinah enaki (slika 56), vendar pa sta bili
izpolnjeni na različen način, oziroma v skladu s trenutno obliko oblasti. Tako je bil v
potnem listu DFJ, izdanem leta 1946, okrogli žig ob podpisu in na koleku še z nazivom
NARODNA VLADA HRVATSKE (Ljudska vlada Hrvaške), v potnem listu FLRJ, izdanem leta
1947, pa je bil okrogli žig že z napisom NARODNA REPUBLIKA SRBIJA (Ljudska republika
Srbija). Na strani štiri so podatki o tem kdo je izdal potno listino in kdaj, na strani pet pa
je prostor za morebitne sopotnike imetnika potnega lista. Ta prostor je v listini postavljen
pokončno, zaradi enostavnejšega vnašanja podatkov.
Vse nadaljnje strani so bile predvidene za vpisovanje viz, kar je sicer zapisano samo na
šesti stran, in pa morebitnemu podaljševanju potnega lista oziroma kakšnih drugih
uradnih zaznamkov.
Nekaj let po sprejemu Pravilnika o potnih listinah za prehod čez državno mejo leta 1949
(Uradni list FLRJ, leto V, št. 21, 12. marca 1949) se je oblika potnih listov spremenila.
Potni list je bila najprej v imitacijo usnja, kasneje pa v platno rjavo rdeče barve vezana
knjižica velikosti 10 cm x 14,8 cm. Na sprednji strani platnice je bilo z zlatimi črkami
odtisnjeno FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA v dveh vrstah in takoj pod
tem napisom še enak v francoskem jeziku (slika 57). V sredini knjižice je bil kot suhi žig
odtisnjen grb FLRJ in spodaj večji napis PUTNA ISPRAVA, pod njim pa enako v
francoskem jeziku, ravno tako v zlatem tisku.
Knjižica je vsebovala 32 strani. Razen na prvi strani, je bil na vseh na moariranem
valovitem vzorcu modre barve napis FLRJ, ki je bil v sredini stiliziranega tribarvnega traku,
ki je tekel od levega vogala spodaj v desni vogal zgoraj.
Potni listi izdani pred začetkom leta 1953 so se od kasnejših, izdanih do leta 1960,
razlikovali le v uporabi različnega numeratorja, kar je videti ob primerjavi številčnih oznak
posamezne potne listine. Obe vrsti potnih listov sta imeli na prvi strani znotraj
moariranega vzorca izris razvejane rozete v kateri je bil odtisnjen v rjavi barvi zgoraj
državni grb in spodaj napis PUTNA ISPRAVA in PASSEPORT (slika 58). V levem zgornjem
kotu je bil napis: »Ta knjižica ima 32 strani«, pod napisom potni list v sredini pa: »Izdaja
se državljanu Federativne Ljudske Republike Jugoslavije«. Še nižje je bila rubrika:
»Veljavnost potne listine«, pod njo »Priimek in ime imetnika«, čisto spodaj pa še
odtisnjena številka potne listine, vse v srbohrvaškem in francoskem jeziku.
Na drugi strani potnega lista je bil prostor za osebne podatke imetnika in sicer: osebni
opis, poklic, datum rojstva, kraj rojstva, okraj, ljudska republika, stalno prebivališče, okraj,
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ljudska republika, postava, barva oči, barva las, osebni znaki. Na tretji strani pa je bil
prostor za fotografijo imetnika in morebitne žene, ter za lastnoročni podpis (slika 59).
Stran štiri je bila predvidena za uradne zaznamke, stran pet pa za vpis morebitnih
sopotnikov nosilca potne listine (slika 60). Tekst je bil enako kot doslej dvojezičen,
srbohrvaški in francoski.
Strani 6, 7 in 8 so bile določene za podaljševanja potnega lista, vse ostale do vključno
strani 32 pa za vize.
Vendar pa v tistem času ni bilo dovolj imeti zgolj potni list, ampak je država ob
vsakokratnem izhodu imetnika potnega lista le-temu predala izhodni kontrolni karton in
vstopni kontrolni karton (slika 61), ki je moral izročiti mejnim organom ob izhodu oziroma
ob vrnitvi.
Zadnja stran izhodnega kartona (slika 61), ki je bil natisnjen na rožnatem polkartonu, je
bila prazna, saj ga je bilo potrebno oddati takoj ob odhodu iz države.
Na vstopnem kartonu modre barve pa so bila na zadnji strani natisnjena navodila za
imetnike potnega lista (slika 62). Oblasti so pričakovale, da si bo ta navodila vsakdo
podrobno prebral, ker je bilo tudi razumljivo.
Kot je razvidno so v navodilih povzeli nekatere člene Pravilnika o potnih listinah za prehod
preko državne meje (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21, 12. marca 1949). V točki 2 so povzeli
28. člen, v točki 6 pa so se navezovali na 35. in 37. člen omenjenega pravilnika. V točki 8
so šli celo tako daleč, da so enostavno citirali 39. člen s kazenskimi sankcijami za kršilce.
Kakor Šnuderl v svojem ustavnem pravu FLRJ povzame, je že 14. avgusta 1941 Atlantska
listina postavila temeljna načela za bodoče varovanje pravic človeka. K Atlantski listini je
24. septembra 1941 pristopila tudi Kraljevina Jugoslavija, preko svoje vlade v tujini. Kmalu
potem, ko je bila na konferenci 45 držav v San Franciscu dne 25. junija 1945 ustanovljena
Organizacija Združenih narodov, je na podlagi svojega statuta generalna skupščina OZN
dne 10. decembra 1948 v Parizu razglasila »splošno deklaracijo o pravicah človeka«. Med
temi pravicami je bila deklarirana tudi svoboda gibanja, bivališča in pribežališča, če se
ozremo zgolj na pravice povezane s potovanjem, vendar podrobnejše razčlembe ni bilo.
Enako velja tudi za »evropsko konvencijo o pravicah človeka«, ki jo je 4. maja 1950 izdal
Svet Evrope. Tudi v njej pravica do potovanja, preselitve ali izselitve ni bila točno
določena in je bilo vse prepuščeno vladam posameznih držav. Enako je to pravico
obravnavala tudi takratna Jugoslavija na način, da je vprašanje potovalnih listin
prepuščala zakonskim določilom notranjega prava v okviru sekretariata za notranje zadeve
(Šnuderl, 1956, str. 313 in 314).
Pravice državljana v socialistični državi (Jugoslaviji) po takratni definiciji, niso izražale
razrednih interesov posameznika, temveč vsega ljudstva (Šnuderl, 1956, str. 317).
Priznanje pravic državljana je po takratnem tolmačenju v socialistični državi izviralo iz
ekonomskih proizvajalnih razmerij iz narave družbe in države delovnega ljudstva. Tako je
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bila torej tudi pravica do potnih listin podrejena splošnemu ustavnemu pravu in interesom
delavskega razreda.
Po preučitvi potnih listin, ki so mi bile na razpolago, sem ugotovila, da se je še kar nekaj
časa po sprejemu Pravilnika o potnih listinah za prehod čez državno mejo (Uradni list
FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februar 1960) uporabljalo še ne porabljene stare potne knjižice.
Zanimivo je, da nov pravilnik nikjer ni določal nove oblike potne knjižice, vendar so iz
pregleda zbranih potnih listin razvidne nekatere spremembe kot so: na platnici nad grbom
ni bilo več napisa imena države, v sredini sprednje strani je bil odtisnjen zlati državni grb
FLRJ, namesto do tedaj uporabljanega suhega žiga, spodaj pa je bil napis PASOŠ in pod
njim PASSEPORT tudi v zlati barvi. Knjižica je še vedno vsebovala 32 strani, kamor
notranja stran platnic ni bila všteta (slika 63).
Spremenila se je tudi notranjščina nove potne knjižice. Platnice so bile znotraj oblepljene s
papirjem na katerem je po lahnem modrem mrežastem vzorcu cik-cak lomljeno tekel
napis lahno sivo rjavkaste barve FNRJ FLRJ ФHPJ ФHPJ (slika 64). Napis je bil
razporejen vrstično po vsem papirju, tako da so vrstice, ena nad drugo, tvorile karo
vzorec znotraj katerega je bila v svetlo modri odtisnjena peterokraka zvezda. Vzorec je bil
uporabljen za vse strani, s tem da je prva stran imela v sredini natisnjen rozetno risbo,
znotraj katerega je bil v rjavi barvi natiskan državni grb zgoraj, pod njim pa napis potni
list v srbohrvaškem in francoskem jeziku. Zamenjan je bil tudi numerator za številčenje
potnih knjižic, zdaj se je uporabljal šestmestni numerator, v oranžno rdeči barvi. Potna
listina je bila v srbohrvaškem in francoskem jeziku, izpisana v latinici.
Druga in tretja stran nove potne knjižice sta bili praktično enaki kot pri prejšnjih. Stran
dve je nosila rubriko z osebnimi podatki, medtem ko je bila naslednja stran predvidena za
fotografijo imetnika listine in njegovega morebitnega otroka oziroma otrok.
Druga stran in vse naslednje so imele znotraj rozetne risbe v enakih tonih odtisnjen
državni grb, okoli katerega je bil v dveh krožnih napisih enak tekst DRŽAVNI
SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE (državni sekretariat za notranje zadeve) enkrat
v negativu in nato še v pozitivu.
Četrta stran je nosila razpredelnico za podatke sopotnikov, ki potujejo z imetnikom, na
peti strani pa podatke o organu, ki je izdal dokument in kdaj, ter do kdaj je njegova
veljavnost (slika 65).
Strani šest, sedem in osem so bile namenjene podaljšanjem potne listine, strani od devete
dalje do vključno tridesete pa so bile namenjene za vizume.
Stran 31 in 32 sta bili namenjeni za OPOMBE NARODNE BANKE, DEVIZNIH IN CARINSKIH
ORGANOV. Na teh straneh so zapisovali podatke o nakupu deviz za iznos iz države, kar je
bilo takrat pod posebno kontrolo državnih organov.
Na zadnji notranji strani platnic je bil tekst, v srbohrvaškem jeziku, z navodili imetniku
potnega lista (slika 66).
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Leta 1963 je prišlo do sprejema nove ustave SFRJ in sicer 7. aprila 1963. Ta ustava je
normirala osnove takratnega družbenega, ekonomskega in političnega sistema, utrdila je
načelno organizacijo takratnih družbeno političnih skupnosti, odredila je razmerje
odgovornosti med federacijo in socialističnimi republikami. Ustava je določila in razširila
področje svoboščin in pravic državljanov, pa tudi njihovih dolžnosti ter pripravila pravne
osnove za nadaljnji razvoj, vendar pa o potnih listinah samih oziroma možnosti potovanj
državljanov v tujino ni decidirano omenjala ( ELZ, 1959, str. 583).
Zvezna skupščina je leta 1965 sprejela Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov
(Uradni list SFRJ, št. 12, 24. marca 1965), po katerem je prišlo do nekaterih oblikovnih
sprememb.
Potni list je imel na prvi strani v bordo rdeče usnje vezane knjižice v zlatem tisku odtisnjen
državni grb SFR Jugoslavije s šestimi plamenicami in pod njim napis PASOŠ in PASSEPORT
v dveh vrstah (slika 67).
Glede na to, da je bil v tem času sprejet spremenjen naziv države v Socialistična
federativna republika Jugoslavija (SFRJ) je prišlo tudi do spremembe notranjščine potnega
lista. Naziv države je na vrhu prve strani dokumenta in sicer v srbohrvaškem in
francoskem jeziku. Celoten tekst, ki je dvojezičen, je natisnjen na papirju z mrežastim
vzorcem v modro-rjavi barvi, po katerem so cikcakasto razporejeni napisi SFRJ, izmenično
v latinici in cirilici, znotraj na so peterokrake zvezde. Na sredini vsake strani je
ornamentiran vzorec z državnim grbom v sredini (slika 68).
Na drugi strani so vpisani osebni podatki imetnika in sicer poklic, rojstni podatki, podatki o
stalnem prebivališču, ter podatki o izgledu lastnika potne listine. Na tretji strani je
fotografija predpisane velikosti z lastnoročnim podpisom.
Stran štiri vsebuje razpredelnico za morebitne druge člane družine, ki potujejo z
imetnikom potnega lista. Omogočeno je, da se vpiše kar sedem dodatnih sorodnikov. V
razpredelnico je potrebno zapisati: ime in priimek, sorodstveno razmerje, letnica rojstva,
postava, obraz, lasje, oči. Na peti strani je zapisano kateri upravni organ je potni list izdal
in do kdaj je veljaven. Strani šest do osem so predvidene za podaljšanje veljavnosti
potnega lista, strani od devete do tridesete pa so bile predvidene za vizume. Tudi ta potna
listina je imela dvaintrideset strani in na zadnji strani NAPOMENE NARODNE BANKE,
DEVIZNIH I CARINSKIH ORGANA, torej zabeležke, narodne banke, deviznih in carinskih
organov, na zadnji strani platnic pa navodila imetniku potne listine.
Leta 1965 je zvezni sekretar za notranje zadeve na podlagi Zakona o potnih listinah
jugoslovanskih državljanov (Uradni list SFRJ, št. 12, 24. marca 1965) predpisal Pravilnik o
evidenci in o poročanju o izdanih potnih listinah in vizumih ter o obrazcih potnih listin in
prošenj za potno listino in vizum (Uradni list SFRJ, št. 37, 11. avgusta 1965), ki je v
nekaterih segmentih spremenil tudi obliko potnih listov. Prvič v obstoju skupne države je
omenjeni pravilnik v 10. členu med drugim določal, da je besedilo na obrazcih potnih listin
v jezikih narodov Jugoslavije in v ustrezni pisavi ter v francoščini. Sestavni del pravilnika
so bili tudi obrazci, ki so določali izgled in vsebino potnih listin.
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Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov–prečiščeno besedilo iz leta 1967
(Uradni list SFRJ, št. 53, leto XXIII., 27. decembra 1967) je že upošteval organizacijske
spremembe države. Potni listi so dobili novo zunanjo in notranjo obliko. Knjižice so bile
vse vezane v bordo rdeče svinjsko usnje, na katerega je bil v zlati barvi odtisnjen državni
grb, pod njim pa napis SFR Jugoslavija v latinici in cirilici, v dveh vrstah. Vzorec na papirju
znotraj potne knjižice je ostal enak kot doslej (slika 69).
Novi potni listi so se razlikovali tudi po tem, iz katere republike je bil prosilec oziroma
imetnik potnega lista. Glede na to, da je bil na prvi strani potnega lista v vseh jezikih
jugoslovanskih narodov in v francoščini, napisan naziv SOCIALISTIČNA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA, je bil v prvi vrsti vedno napis v tistem jeziku, ki je bil
materinščina imetnika potnega lista. Po preučitvi velikega števila potnih listin, ki mi je bila
na voljo, sem ugotovila, da so se razlikovale tudi serijske oznake potnih listin in sicer po
posameznih republikah. Glede na to, da serijskih oznak ni določal noben pravilnik, so bile
določene zaradi varnosti z internimi akti, ki pa so žal za enkrat še vedno nedosegljivi.
Državljani iz SR Srbije so imeli v dokumentu oznako CA (oziroma SA) pred številko ter v
prvi vrsti naziv države v cirilici v srbščini, državljani Socialistične republike Hrvaške pa
oznako HA pred številko in vrhnji napis v hrvaškem jeziku. Državljani SR Slovenije smo
prav tako imeli napis v slovenskem jeziku, zaporedje jezikov pa se je menjalo, vendar je
bila francoščina vedno zadnja (slika 70).
Tudi vsi nadaljnji podatki so bili vpisani glede na republiško pripadnost imetnika potnega
lista.
Na zadnji notranji strani platnice je bilo še vedno obvestilo imetniku listine, čeprav je bil
tekst skrajšan (slika 71).
Po Zakonu o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1973 (Uradni list SFRJ, št. 6,
8. februarja 1973) so se običajni potni listi izdelovali za vsako republiko posebej in je bil
tekst prilagojen posameznemu republiškemu jeziku. V srbohrvaškem jeziku so bili
natisnjeni potni listi za SR Srbijo in za SR Hrvaško, za prvo v cirilici in za drugo v latinici.
Za SR Slovenijo so bili izdani potni listi v slovenščini in za SR Makedonijo v makedonščini,
za prvo v latinici in za drugo v cirilici. Ostali dve republiki sta uporabljali srbski oziroma
hrvaški tip potne listine (slika 72). Vsaka republika je imela tudi svojo registrsko oznako,
ki je bila sestavljena iz dveh črk, od katerih je prva označevala republiko, ter šestmestno
številko, ki je sledila. Oboje je bilo odtisnjeno v rdeči barvi.
Tak sistem šifriranja so začeli izjemoma uporabljati leta že leta 1971 in so ga obdržali vse
do leta 1986, ko pa so bile te oznake že redkejše (slika 73). Torej v začetku je šlo za
poskusne primerke, kasneje pa so pač porabili že obstoječe, natisnjene potne knjižice.
Potne knjižice so bile tudi perforirane s številko, ki jo je imel potni list, kar je določal
Pravilnik o obrazcih potnih listin in vizumov državljanov SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 3, 18.
januarja 1980). Perforacija je bila izvedena zgolj znotraj potnega lista, tako da so ovojne
platnice ostale cele.
Na prvi strani potnega lista je bil zgoraj naziv države, napisan v jeziku republike iz katere
je bil imetnik, spodaj pa je bil še napis v francoščini. Pod državnim grbom je, glede na
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nacionalnost napis POTNI LIST ali PASOŠ v latinici ali v cirilici, pod njim pa francoski zapis
PASSEPORT.
Zakon o potnih listinah državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni
list SFRJ, št. 30, leto XXXV., 29. junija 1979) iz leta 1979 ni prinesel spremembe v izdelavi
potnega lista, ki je še vedno ostal s platnicami iz plastificiranega platna, v rdeči barvi. Tudi
pri teh potnih listinah, izdanih v skladu z novim zakonom, so bile perforirane zgolj strani,
ki jih je bilo 40. Po sprejemu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcih
potnih listin in vizumov državljanov SFRJ (Uradni list, št. 8, 13. februarja 1987) so se
potne knjižice stanjšale in so imele le še 28 strani, perforacija pa je zajela celotno knjižico,
vključno s platnicami. Tudi po razpadu SFRJ, se je stare potne listine uporabljalo še kar
nekaj časa, še posebej je bil to primer v drugih delih nekdanje skupne države, predvsem v
Zvezni republiki Jugoslaviji.
Nekaj povsem neobičajnega pa so primerki potnih listov nekdanje SFRJ, ki so jih v Zvezni
republiki Jugoslaviji uporabljali državljani Srbije in Črne Gore še v letih 2002 in 2003 ter v
njih dobili celo slovenske vizume za vstop v našo državo. Ravno te primere pa so zelo
podrobno uredile nekatere Sloveniji sosednje države, ki so to možnost predvidele tudi v
svojih pravnih aktih. Najbolj podrobno je to uredila sosednja Avstrija, ki je akte v zvezi s
to problematiko izdala v letih 1997, 1998, 1999, 2000 in 2001.

5. 3. 2 DIPLOMATSKI POTNI LIST
Ko je nova država Jugoslavija začela izdajati potne liste, je kmalu začela uporabljati naziv
Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ), ki je zamenjal naziv Demokratska
federativna Jugoslavije (DFJ). To še posebej velja za diplomatske potne liste.
Diplomatski potni listi se uporabljajo pri uradnih diplomatskih odnosih med dvema ali več
državami z namenom lažjega in neoviranega potovanja, tudi z zahtevo pomoči nosilcu te
potne listine. Uporaba diplomatskega potnega lista sodi v ureditev diplomatskih odnosov,
ki so jih države začele urejati že na Dunajskem kongresu leta 1815 (Dunajski kongres je
bilo srečanje predstavnikov vseh evropskih držav, z izjemo Turčije, ki so ga sklicali na
Dunaju po porazu Napoleonovega imperija, oktobra 1814, trajal pa je vse do junija 1815
– Politička enciklopedija, 1975, str. 75) in z Aachenskim protokolom leta 1818. Status
tega potnega lista so dokončno uredile države na Dunajski konvenciji o diplomatskih
odnosih na Dunaju, dne 18. aprila 1961 in je določen, kakor ga opisuje nemški zakon o
potnih listinah iz leta 1986, ter se ni spremenil tudi ob noveliranju tega zakona leta 2009.
Potni list je bil preložena dvojna listina, ki je bila široka dvakrat po 24,7 cm, v višino pa je
ta list meril 35 cm. Dokument je bil zložen in vložen v črne platnice iz moarirane svile, na
katerih je bil zgoraj bel napis v dveh vrstah in sicer DIPLOMATSKI PASOŠ zgoraj, pod njim
pa PASSEPORT DIPLOMATIQUE, pod napisoma pa je bil v beli barvi odtisnjen državni grb
(slika 74).
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Te potne liste so imele tudi vse ostale države. Zanimiv je primer Zvezne republike
Nemčije, kjer so poleg diplomatskega in službenega potnega lista, poznali še tretjega, to
je ministrskega. Zakonska ureditev v ZRN je bila podobna kot v naši bivši skupni državi dva potna lista so lahko imeli le tisti, ki so izkazali upravičen interes. V nemški zakonodaji
je bilo to urejeno tako, da je imel lahko tisti, ki je izkazal upravičen interes, tudi več
potnih listov že od leta 1952 naprej (Medert/Süssmuth, 1992, str. 117).
Dodeljevanje diplomatskih potnih listov so urejali interni predpisi Zveznega sekretariata za
notranje zadeve, podeljevanje pa je bilo v veliki meri podvrženo oziroma odvisno od
diskrecijskih pravic določenih organov in služb. Kriteriji so danes v Republiki Sloveniji bolje
definirani in jih odreja Vlada Republike Slovenije.
Prva notranja stran potnega lista je imela zgoraj v sredini državni grb, levo od njega pa
fotografijo imetnika potne listine, ki jo je delno prekrival okrogel žig Ministrstva za zunanje
zadeve Federativne ljudske republike Jugoslavije v francoskem jeziku, v katerem je bil
napisan tudi celoten potni list (slika 75).
Potni list je po pooblastilu ministra podpisal šef protokola.
Naslednje strani so bile pripravljene za diplomatske vize raznih držav kamor je dotični
potoval, jugoslovanske diplomatske vize, potrdila Narodne banke Jugoslavije o prodaji
valute in ostalo (slika 76).
Tudi po sprejemu Zakona o gibanju na meji leta 1947 (Zakon o gibanju na meji, Uradni
list FLRJ, leto III., št. 101) so potni listi ostajali enaki kot na začetku in jih vse do izdaje
Pravilnika o potnih listinah za prehod čez državno mejo leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto
V., št. 21) niso podrobneje opredeljevali ali razlagali. Tako so diplomatski potni listi
ohranili obliko štiristranske listine velikosti 26,2 cm x 38 cm, zložene v črne platnice,
velikosti približno 9,6 cm x 14,9 cm z zlatim napisom diplomatski pasoš v srbohrvaščini in
francoščini nad grbom. Platnice so bile platnene ali pa usnjene. Enak diplomatski potni list
kot ostali je imela tudi Pepica Kardelj (slika 77), soproga podpredsednika Vlade FLRJ,
kakor je na njenem dokumentu pisalo v francoskem jeziku.
Levo zgoraj ob državnem grbu je bila fotografija nosilke potnega lista z okroglim žigom
ministrstva za zunanje zadeve FLR Jugoslavije, s številko dokumenta.
Tekst in oblika potne listine sta bila enaka kot pri diplomatskih potnih listih iz leta 1946.
Diplomatski potni list je Pepica Kardelj uporabila v diplomatski misiji, ko je potovala v
Moskvo z namenom umiritve meddržavnih sporov, ki jih je povzročil predsednik prezidija
Josip Visarjonovič Stalin. Po popolni prekinitvi odnosov s Sovjetsko zvezo in obtožbi s
strani Informbiroja dne 28. junija 1948, so se stiki prekinili.
V začetku leta 1948 je šel Edvard Kardelj skupaj z delegacijo CK KPJ, v kateri sta bila tudi
Djilas in Bakarić, v Moskvo na pogovor s Stalinom (Goldstein, 2008, str. 444), vendar
diplomatskega potnega lista za to obdobje, ki bi to pot potrjeval, nisem uspela pridobiti.
Dokument izdan 13. septembra 1948, z veljavnostjo enega leta, pa je Kardelj uporabljal
tudi na svoji poti v Anglijo in Združene države Amerike na zasedanje OZN (slika 78).
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Po sprejemu Pravilnika za prehod čez državno mejo leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V., št.
21) so diplomatski potni listi dobili obliko knjižice in so se le malo razlikovali od običajnih
potnih listov. Različen je bil napis v spodnjem delu knjižice, kjer je pisalo DIPLOMATSKI
POTNI LIST v srbohrvaščini in francoščini v dveh vrstah. Druga razlika so bile platnice,
vezane v bordo rdeče usnje, z izbočenim globokim tiskom grba v sredini platnice. Velikost
knjižice, ki je imela dvainštirideset strani, s tem da se je kot vsaka samostojna stran štela
tudi prednja in zadnja notranja stran platnic, se ni razlikovala od običajnega potnega lista
(slika 79).
Peta stran je bila rezervirana za podaljšanje diplomatskega potnega lista s tekstom zgoraj
v srbohrvaščini in spodaj v francoščini, na strani šest je bila zgolj fotografija imetnika
potne listine z lastnoročnim podpisom, nadaljnje strani pa so bile namenjene vizam in
drugim uradnim zaznamkom (sliki 80 in 81).
Sprejem Pravilnika o potnih listinah za prehod čez državno mejo leta 1960 (Uradni list
FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februarja 1960) ni prinesel nobenih sprememb pri diplomatskih
potnih listih. Obdržali so svojo notranjo obliko in razpored, na zunanji strani, na prvi strani
platnic je prišlo zgolj do spremembe napisa na spodnjem delu, pod grbom. Zdaj je pisalo
v srbohrvaščini DIPLOMATSKI PASOŠ in potem isto v francoščini, prav tako kot pri
običajnih potnih listih, pa tudi tukaj ni bilo več naziva države na zgornjem delu platnic.
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov (Uradni list SFRJ, št. 12, 24. marca
1965) ni spremenil oblike in notranjega razporeda, prišlo pa je do sprememb pri krogu
upravičencev za pridobitev diplomatskega potnega lista. Le-tega so po novem lahko dobili
lahko tudi ožji družinski člani določenih funkcionarjev državnih organov, predstavniških
teles družbenopolitičnih organizacij ter uslužbencev diplomatskih in konzularnih
predstavništev Jugoslavije vštevši tudi stalnih misij v tujini in članov državnih delegacij.
Novo spremembo je prinesel Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov–
prečiščeno besedilo iz leta 1967 (Uradni list SFRJ, št. 53, leto XXIII., 27. decembra 1967).
Po novem zakonu so potni listi dobili novo zunanjo in notranjo obliko. Knjižice so bile vse
vezane v bordo rdeče svinjsko usnje, na katerega je bil v zlati barvi vtisnjen državni grb,
pod njim pa v dveh vrstah DIPLOMATSKI PASOŠ in PASSEPORT DIPLOMATIQUE. Prva
stran ni imela označenega naziva države. Vzorec na papirju znotraj potne knjižice je ostal
enak kot doslej (slika 82).
Grb, kakor tudi napis, na prednji strani potne knjižice, so v zlati barvi.
Prva stran diplomatskega potnega lista je zelo enostavna. Na vrhu je v srbohrvaščini in
francoščini v dveh vrstah napisan naziv države, v sredini je državni grb odtisnjen v rjavi
barvi, spodaj pa v dveh vrstah napis diplomatski potni list v srbohrvaščini in francoščini
(slika 83).
Druga in tretja stran nosita zapis, ki se v slovenščini glasi: »Državni sekretariat za zunanje
zadeve prosi vse organe državne uprave (civilne in vojaške) Socialistične Federativne

56

Republike Jugoslavije kakor tudi vse organe oblasti tujih držav, da brez preprek prepustijo
nosilca tega diplomatskega potnega lista državljanu Socialistične Federativne Republike
Jugoslavije .., ki potuje v tujino v spremstvu s .. in da nudijo pomoč in zaščito če je
potrebno« (slika 84).
Četrta in peta stran nosita identičen tekst, vendar v francoskem jeziku (slika 85).
Strani šest in sedem ter devet in deset so predvidene za podaljšanja veljavnosti potnega
lista. Na osmi strani je prostor za fotografijo imetnika potnega lista. Vse strani od enajste
dalje do konca potnega lista, ki ima 64 strani, so predvidene za vizume.
Do spremembe potnih listin je prišlo po sprejetju Zakona o potnih listinah jugoslovanskih
državljanov leta 1973 (Uradni list SFRJ, leto XXIX, št. 6).
Pod odtisnjenim državnim grbom v zlati barvi je bil v štirih jezikih jugoslovanskih narodov
v latinici in cirilici ter spodaj v francoščini, napisan naziv potovalne listine (slika 86).
Diplomatski potni list je na prvi strani pred registrsko številko nosil oznako D. Imel je 44
strani, od katerih so bile označene vse, razen prve in šeste. Na drugi strani diplomatskega
potnega lista je bil tekst: »Državni sekretariat za zunanje zadeve zaproša v imenu
predsednika Socialistične Federativne Republike Jugoslavije vse jugoslovanske organe
državne uprave in vse organe tujih držav, da imetniku tega diplomatskega potnega lista
državljanu Socialistične Federativne Republike Jugoslavije ne delajo ovir, in da mu, če je
treba, pomagajo in ga varujejo« (slika 87).
Na tretji strani so zapisani osnovni podatki o nosilcu in izdaji diplomatskega potnega lista
(slika 88).
Na četrti strani se tekst zaprosila, ki je na drugi strani zapisano najprej v srbohrvaškem
jeziku v cirilici, nato v latinici, dalje v slovenščini in na koncu v makedonskem jeziku,
ponovi v francoščini. Ostali podatki, prej navedeni na strani tri potnega lista, so v
francoščini napisani na četrti strani. Peta stran nosi fotografijo imetnika diplomatskega
potnega lista z njegovim lastnoročnim podpisom (slika 89).
Zakon o potnih listinah državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta
1979 (Uradni list SFRJ, št. 30, leto XXXV., 29. junija 1979) je obdržal osnovno obliko
diplomatskih potnih listov, v prvi vrsti pa se je še vedno obdržal sistem uporabe štirih
jezikov, in sicer srbohrvaškega v cirilici in latinici, slovenskega ter makedonskega, skupaj s
francoskim prevodom.

5. 3. 3 SLUŽBENI POTNI LIST
Službeni potni list (fr. passeport de service) določa že Pravilnik o potnih listinah za prehod
čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 58), v svojem drugem členu. O
izdajanju službenih potnih listov je v četrtem členu zapisano, da se bodo le-ti izdajali po
četrtem členu Zakona o gibanju na meji (Uradni list FLRJ, leto III, št. 101). Potne liste za
službena potovanja uslužbencev zveznih ustanov v tujino je izdajalo Ministrstvo za
notranje zadeve FLRJ samo po potrditvi vlade FLRJ oziroma njenega Sekretariata za
personalno službo. Potne liste za službena potovanja uslužbencev republiških in lokalnih
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ustanov so izdajala ministrstvo za notranje zadeve ljudskih republik, vendar samo po
pritrditvi predsedstva vlade ljudske republike (sekretariata za personalno službo oziroma
personalnega oddelka). Tako opredeljujeta izdajanje potnih listov za službena potovanja
24. in 25. člen omenjenega zakona. Podobno piše o pridobivanju službenih potnih listov
28. člen Pravilnika o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1960 (Uradni list
FLRJ, leto XVI, št. 6). Ta govori ob kakšnih pogojih se izda službeni potni list, kdo ga je
pristojen izdati, kakšen je postopek pri izdaji in kakšna je njegova oblika, določajo posebni
predpisi, ki se izdajo na podlagi četrtega člena Zakona o gibanju na meji (Uradni list FLRJ,
leto III, št. 101).
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1965 (Uradni list SFRL, leto XXI,
št. 12) govori o tem, da se službeni potni listi izdajo za eno osebo in da jih izdaja državni
sekretariat za zunanje zadeve. Malo manj skopo službeni potni list določa Zakon o potnih
listinah jugoslovanskih državljanov–prečiščeno besedilo iz leta 1967 (Uradni list SFRJ, leto
XXIII, št. 53) , ki v svojem 25. členu določa, da se službeni potni list izdaja:
1. uslužbencem državnega sekretariata za zunanje zadeve ter uslužbencem pri
diplomatskih in konzularnih predstavništvih Jugoslavije in drugih misijah
Jugoslavije v tujini, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena;
2. uslužbencem drugih državnih organov in drugim osebam, ki potujejo v tujino po
službenih opravkih, za katere se potrebuje službeni potni list.
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov je leta 1973 (Uradni list SFRJ, leto
XXIX, št. 6) določil, da morajo biti potni listi pisani v štirih jezikih, in sicer v srbohrvaškem
v cirilici in latinici, slovenskem ter makedonskem, ob obvezni francoščini. Službeni potni
list, ki je v slovenskem jeziku nosil naziv uradni potni list, je bil v vsem, razen v nazivu
uradni namesto diplomatski, popolnoma enak diplomatskemu potnemu listu v skladu z
zakonom iz leta 1973 (slika 90).
Medtem ko so običajni potni listi ostali na zunaj enaki, se je v skladu z Zakonom o potnih
listinah državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1979 (Uradni list
SFRJ, leto XXXV, št. 30) za nekaj časa spremenila zunanja oblika diplomatskih in službenih
potnih listov. V prvi vrsti je slovenska verzija slednjih dokumentov zopet dobila nazaj stari
naziv SLUŽBENI POTNI LIST namesto dotedanjega uradnega potnega lista, čeprav ne za
dolgo. Pri to vrstnih potnih listinah se je še vedno upoštevalo nacionalnost imetnika, tako
da je bil napis v slovenskem, hrvaškem, srbskem in makedonskem jeziku po vrsti glede na
imetnika. Francoski tekst je bil pri vseh inačicah spodaj (slika 91).
Sprememba službenih potnih listov se je izvršila ob koncu leta 1982, čeprav je šlo
večinoma za lepotne popravke. Pri tej spremembi je s prednje platnice izginilo ime države
(slika 92).

58

5. 3. 4 IZSELJENSKI POTNI LIST
Izseljenske potne liste je določal zgolj Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno
mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21), v svojem petem členu. Ta pravi, da se
izseljenski potni list, katerega naziv je bil kasneje spremenjen v stalni potni list, izdaja
državljanom Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki stalno živijo v tujini in pa
državljanom Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki jim je dovoljena izselitev iz
Federativne ljudske republike Jugoslavije. Kar se tiče pogojev za pridobitev in način
izdajanja izseljenskih potnih listov pravilnik določa, da bodo predpisani s posebnim
navodilom.

5. 3. 4. 1

Stalni potni list

Stalni potni list, ki se je v prejšnjem zakonskem aktu imenoval izseljenski potni list,
obravnava Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1960 (Uradni list
FLRJ, leto XVI, št. 6; členi 23. do 27.). Členi o stalnih potnih listih so nadomestili
dotedanjo klasifikacijo izseljenskih potnih listov. Starejša definicija je bila spremenjena,
ker je država v svojih registrih ohranjala naše delavce na tujem, takrat poljubno
imenovane »gasterbajtarje« kot jugoslovanske državljane in pričakovala čez čas njihovo
vrnitev v domovino. Temu je država prilagodila tudi zakonodajo na področju finančne
politike in so morali vsi naši »državljani na delu v tujini«, kakor so jih uradno imenovali,
imeti svoje bančne račune odprte pri enotah jugoslovanskih bank, običajno in največkrat
pri podružnicah Ljubljanske banke. Tja so se stekala sredstva, ki jih je potem ustrezna
banka prenesla v matično državo.
Od 23. do 26. člena opisujejo, da se ta potni list izdaja jugoslovanskim državljanom, ki
potujejo v tujino in se nameravajo tam za stalno naseliti in jugoslovanskim državljanom, ki
stalno živijo v tujini. Potni list je smel izdati državni sekretariat za notranje zadeve ljudske
republike, v kateri je imel jugoslovanski državljan stalno prebivališče ali pa tudi zvezni
sekretariat za notranje zadeve. Rok veljavnosti stalnega potnega lista ni mogel biti krajši
kot tri leta in ne daljši kot pet let. Po preteku veljavnosti pa se je potni list podaljševal,
vendar vsakokrat največ za pet let. Veljavnost potnega lista je lahko podaljševal organ, ki
ga je bil pristojen izdati ali predstavništvo FLRJ/SFRJ v tujini (slika 93). Najbolj pomemben
je bil 27. člen, ki je državi omogočal uveljavljanje diskrecijske pravice.

5. 3. 5 POMORSKA KNJIŽICA
Že leta 1946 je vlada FLRJ na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu za izdajanje uredb na
področju narodnega gospodarstva predpisala Uredbo o pomorskih knjižicah (Uradni list
FLRJ, leto II, št. 62, 27. avgusta 1946). Imela je le štiri člene, ki so okvirno določali pravni
status pomorske knjižice31.
31

1. člen: Državljani Federativne ljudske republike Jugoslavija, ki se želijo trajno zaposliti na pomorskih
trgovskih ladjah ali jahtah v službi na palubi ali pri strojih, vštevši poveljnika in častnike na palubi ali pri
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Uredbo je podpisal predsednik vlade FLRJ in minister narodne obrambe, maršal
Jugoslavije Josip Broz Tito. Še isto leto, 30. decembra 1946, je minister za pomorstvo
Ante Vrkljan podpisal Pravilnik o izdajanju pomorskih knjižic (Uradni list FLRJ, leto III, št.
4).
Pomorska knjižica, ki je v začetku pomenila le dovoljenje za plovbo po morju, je kasneje
dobila svojo različico, tako imenovano brodarsko knjižico, ki je veljala kot potna listina za
plovbo po notranjih vodah, torej po rekah, ki so omogočale mednarodni promet. V tem
primeru je šlo v glavnem za plovbo po Donavi in njenih ožjih pritokih. Brodarska knjižica
je nadomestila potno dovoljenje za plovbo v tujino, ki ga določa še Pravilnik o potnih
listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949. Pomorska knjižica in brodarska knjižica
sta veljali vkrcanemu članu posadke morske oziroma rečne ladje kot potna listina za
potovanje v tujino. Prav tako sta veljali kot potna listina za člane posadke, ki se
nameravajo vkrcati na ladjo v tujini oziroma tistim, ki so se v tujini izkrcali in so se vračali
v Jugoslavijo.
Za razliko od potnih listov, kjer je bil drugi jezik francoski, je imela pomorska knjižica kot
drugi jezik angleščino. Na prvi strani knjižice s trdo platneno vezavo v modri barvi je bil na
vrhu s črnim natisnjen naziv države v slovenskem in angleškem jeziku. Pod črto je bil suhi
žig državnega grba, pod njim pa s črnim v dveh vrstah napis POMORSKA KNJIŽICA in pod
tem SEAMAN'S BOOK. Knjižica ima 60 strani in je natisnjena na belem papirju, ki ima
modrozelen podtisk mrežastega vzorca s štirimi sidri v vogalih in državnim grbom v
sredini. Njena velikost je 10,3 cm x 14,6 cm, torej je malo večja od potnega lista (slika
94).
Na prvi in drugi strani so se nahajali osnovni podatki o imetniku. Najprej označba in
številka serije pomorske knjižice, čemur je sledil osebni opis imetnika, prebivališče, vendar
brez točnega naslova, le kraj, občina in republika. Na tretji strani je bila fotografija
imetnika dokumenta v velikosti 4,5 cm x 6 cm in potrdilo kapitanije, ki je izdala knjižico.
Na straneh štiri in pet je bila zapisana usposobitev imetnika za delov trgovski mornarici,
šesta stran pa je kot zdravniško potrdilo zagotavljalo sposobnost za službo na ladji. Strani
od enajst do vključno štiriindvajset so bile pripravljene za vize, na stran petindvajset pa so
se vnašali podatki o prejšnjih vkrcanjih. Naslednje strani do petinpetdesete so beležile
vkrcanja in izkrcanja, čisto na koncu pa sta bili pripravljeni dve strani za opombe, kjer se
je vpisovala izobrazba imetnika oziroma najvišja končana šola (slika 95).

strojih, ali v splošni službi kot radiotelegrafisti in radiotelefonisti ali kot administrativni uslužbenci, kuharji ali
natakarji, morajo imeti pomorsko knjižico.
2. člen: Pomorska knjižica velja za osebno legitimacijo, za posebno listino o zaposlitvi na pomorskih trgovskih
ladjah in jahtah, za dokaz o opravljanju določene službe na ladji; kadar pa pomorščak potuje v inozemstvo, da
se vkrca, in kadar se vrača v domovino, mu pomorska knjižica nadomestuje potni list.
3. člen: Natančnejše predpise o načinu izdajanja, o vsebini in obliki novih ter o zamenjavi in prenehanju
veljavnosti dosedanjih pomorskih knjižic izda s posebnim pravilnikom minister za pomorstvo FLRJ sporazumno
z ministrom za delo FLRJ.
4. člen: Ta uredba velja od dneva objave v "Uradnem listu Federativne ljudske republike Jugoslavije".

60

5. 3. 6 POTNO DOVOLJENJE ZA PLOVBO V TUJINO
To dovoljenje določa le Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949
(Uradni list FLRJ, leto V, št. 21), ki v 7. členu pravi, da se potna dovoljenja za plovbo v
tujino izdajo državljanom Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki kot posadka rečnih
ladij prehajajo državno mejo. Zapisano je tudi, da bo način izdajanja teh potnih dovoljenj
predpisan s posebnim navodilom. V vseh naslednjih zakonskih določbah od leta 1960 do
1979 se ta dovoljenja ne omenjajo več, saj so jih nadomestile pomorske oziroma
brodarske knjižice.

5. 3. 7 BRODARSKA KNJIŽICA
Brodarska knjižica je bila kot poseben dokument prvič določena v Pravilniku o potnih
listinah za prehod čez državno mejo leta 1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6), v
poglavju o posebnih potnih listinah.
Potna dovoljenja za plovbo v tujino so bili posebni dokumenti z nazivom brodarska
knjižica v srbohrvaščini (fr. Livret personnel en navigation interieure). Dokument je
dovoljeval plovbo po vseh notranjih vodah, kjer niso bile mišljene notranje vode
Jugoslavije, ampak evropske notranje vode.
Knjižica velikosti 10,5 cm x 14,9 cm je imela 60 strani in je bila vezana v temno modro
platno.
Na zgornjem robu je bil v črni barvi natisnjen napis FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA
JUGOSLAVIJA v eni vrsti in pod tem napisom isti naziv še v francoščini. Pod napisom v
sredini je bil kot suhi žig odtisnjen grb FLRJ ter pod njim napis BRODARSKA KNJIŽICA v
srbohrvaščini in v francoščini.
Vse notranje strani knjižice so imele na belem papirju moder ornamentiran podtisk, kjer je
bilo v vsakem vogalu odtisnjeno navznoter obrnjeno sidro, v sredini pa grb FLRJ. Isti grb
je bil odtisnjen v črni barvi med tekstom, ki je bil dvojezičen, najprej srbohrvaški in nato
francoski (sliki 96 in 97).
Stran štiri in pet sta imeli rubrike za vpis soproge in otrok, če bi potovali z očetom, s
prostorom za fotografije.
Na šesti strani so se imeli možnost vpisati tudi starši imetnika brodarske knjižice, kar je
povezano s specifiko rečnih ladijskih potovanj. Sedma stran ima dve rubriki za vpis
usposobljenosti imetnika.
Sledi petnajst strani za vizume, vse do vključno strani 28. Na naslednji strani so bile
rubrike za vpisovanje vkrcanj na ladje pred izdajo brodarske knjižice, oziroma v času, ko
je imetnik knjižice služil na kakšni drugi ladji pod drugo zastavo. Stran enaintrideset
vsebuje dve rubriki za navedbo podatkov v skladu z izdano knjižico. Zgornjo polovico ime
rubrika VKRCAN, spodnja pa IZKRCAN.
Do strani sedeminštirideset se pojavljajo rubrike o vkrcanju in izkrcanju, vmes pa so tudi
strani namenjene vpisu vkrcanja in izkrcanja kot linijskega osebja, to je tistega osebja, ki
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so znotraj nekdanje Jugoslavije in na mednarodnih linijah povezovale donavske države
(slika 98).
Brodarsko knjižico so tako kot pomorsko knjižico obravnavali vsi zakonski teksti do leta
1979, pa naj bo to v okviru poglavja o posebnih potnih listinah ali v okviru drugih poglavij.

5. 3. 8 POTNI LIST ZA REPATRIACIJO
Potni list za repatriacijo (fr. passe-avant) so v skladu z 8. členom Pravilnika o potnih
listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21), izdajala
diplomatska predstavništva FLRJ v tujini. Izdajali so se državljanom Federativne ljudske
republike Jugoslavije, ki so se vračali v državo in niso imeli potnih listin FLRJ. Takim
ljudem so rekli repatriiranci.
Tudi Pravilnik za prehajanje čez državno mejo iz leta 1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št.
6) določa potne listine za repatriacijo v členih od 29. do vključno 31.
Po meddržavnih sporazumih so določena tuja diplomatska predstavništva zastopala
interese FLRJ/SFRJ. Kot primer naj navedem izdano listino z Ambasada Kraljevine Švedske
kjer je bil poseben oddelek, ki je v tistem času zastopal jugoslovanske interese v, ki je v
tistem času zastopal jugoslovanske interese v Zvezni republiki Nemčiji (slika 99).
Potni list za repatriacijo je izdalo predstavništvo FLRJ, za kar je moralo najprej dobiti
soglasje zveznega državnega sekretariata za notranje zadeve. Soglasje tega sekretariata
pa ni bilo potrebno, če se je potni list za repatriacijo izdal nekomu, ki je potni list izgubil.

5. 3. 8. 1

Družinski potni list za repatriacijo

Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo je kot posebno obliko potnega lista
omenjal tudi družinski potni list za repatriacijo, ki se je smel izdati samo zakoncem in
njihovim otrokom, ki še niso bili stari 15 let.

5. 3. 9 POTNI LIST ZA VRNITEV
V Zakonu o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1965 (Uradni list FLRJ, leto
XXI, št. 12) in v kasnejših zakonih se potni list za repatriacijo ne omenja več, ampak se
ista sistemska rešitev obravnava pot terminom potni list za vrnitev. Že ta zakon določa
potni list za vrnitev v 30. členu v poglavju posebne potne listine. S potnim listom za
vrnitev so lahko potovali tudi tako zakonec imetnika kakor tudi njegovi mladoletni otroci,
če so bila v listino vpisana njihova imena in nalepljene njihove fotografije. S to dikcijo se
je zakonodajalec izognil posebni obliki družinskega potnega lista za repatriacijo. Tudi rok
veljavnosti se je omejil na 30 dni oziroma na čas, ki je bil potreben za vrnitev v
Jugoslavijo, medtem ko pri potnih listih za repatriacijo ta čas ni bil točno omejen.
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Na enak način deklarirajo potni list za vrnitev tudi zakoni o potnih listinah jugoslovanskih
državljanov iz let 1967, 1973 in 1979.

5. 3. 10

POTNI LIST ZA ZAČASNO PREBIVANJE V TUJINI

To obliko potnega lista obravnavata Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanovprečiščeno besedilo iz leta 1967 (Uradni list SFRJ, XXIII, št. 53) in Zakon o potnih listinah
jugoslovanskih državljanov iz leta 1973 (Uradni list SFRJ, leto XXIX, št. 6), medtem ko jih
niti prejšnji, niti kasnejši zakonski akti ne obravnavajo, niti ne omenjajo. V obeh zakonih
je ta potni list za začasno prebivanje v tujini obravnavan v 17. in 18. členu. Izdajalo se ga
je z veljavnostjo dveh let, s tem da se je lahko veljavnost podaljšala za naslednji dve leti,
vendar pa njegova skupna veljavnost ni smela presegati desetih let.
S potnim listom za začasno prebivanje v tujini so lahko potovali tudi ožji družinski člani
imetnika, če so bila vanj vpisana njihova imena in v njem nalepljene njihove fotografije
(slika 100).

5. 3. 10. 1

Potni list za stalno prebivanje v tujini

Zakona o potnih listinah jugoslovanskih državljanov tako iz leta 1967, kakor tudi iz leta
1973, omenjata v svojem 17. členu tudi potni list za stalno prebivanje v tujini. Ta potni list
se je izdajal z veljavnostjo desetih let, vendar se ga v kasnejših zakonskih besedilih ne
omenja več, zaradi poenostavitve in racionalizacije urejanja zadeve povezanih s potnimi
listinami.

5. 3. 11

POTNI LIST ZA TUJCE

V letih po vojni je bilo v takratni Federativni ljudski republiki Jugoslaviji veliko emigrantov
te ali one vrste. Nekateri so kot tujci prebivali v državi zaradi političnih razlogov, nekateri
so ostali v državi še od konca druge svetovne vojne, nekateri pa so kot tujci sodelovali pri
izgradnji nove države in podobno. Za te tujce je Pravilnik o potnih listinah za prehod čez
državno mejo leta 1949 (Uradni list FLRJ V, št. 21) določal, da se potni list za tujce (fr.
laissez-passer pour etrangers) izdaja:
1. tujim državljanom, katerim se je po 31. členu Ustave FLRJ priznavala pravica
pribežališča,
2. tujim državljanom, ki nimajo potnega lista svoje ustave in
3. osebam brez državljanstva.
Potne liste za tujce so imeli pravico izdajati ministrstvo za notranje zadeve FLRJ,
ministrstva za notranje zadeve ljudskih republik in predstavništva FLRJ v tujini. Načine in
pogoje so predpisovala posebna navodila.
Enako določilo je imel tudi Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta
1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februarja 1960), vendar v posebnem poglavju
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»Potni list za tujce« zadevo podrobneje razčlenjuje. Dopolnilo je bilo, da se ga sme izdati
tujemu državljanu, po eni od treh prej navedenih točk. Ob tem je moral prosilec
izpolnjevati pogoj iz prve točke 17. člena tega Pravilnika, ki je določala, da mora tujec
predložiti potrdilo pristojnega javnega tožilstva, da zoper prosilca ne teče kazenski
postopek. Potni list se je lahko izdal s pravico za prihod v državo in za vrnitev ali samo za
prihod, ali za izselitev, ali pa za odhod v tujino in vrnitev v državo. V potnem listu za tujce
je moral biti določen rok njegove veljavnosti, in sicer je ta rok določil po diskrecijski
pravici upravnega organa, vendar je rok smel trajati največ eno leto. Kasnejši zakonski
predpisi te oblike potnega lista ne obravnavajo več.

5. 3. 11. 1

Družinski potni list za tujce

Družinski potni list omenja samo Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz
leta 1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februarja 1960), ki v svojem 36. členu
določa, da se sme družinski potni list za tujce izdati samo zakoncem in njihovim otrokom,
ki še niso stari 15 let.

5. 3. 12

SKUPNI POTNI LIST

Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto
V, št. 21, 12. marca 1949) opredeljuje skupni potni list obenem tudi kot rodbinski potni
list, ki se je izdal samo zakoncem in njihovim otrokom starim do šestnajst let. Točna
definicija skupnega potnega lista pa se že nahaja v pravilniku iz leta 1960 (Pravilnik o
potnih listinah za prehod čez državno mejo, Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6), kjer je
definirano, da se skupni potni list izda skupini najmanj petih, največ pa petdesetih oseb, ki
skupaj in z istim namenom potujejo v tujino in se skupaj vračajo. Potni list se je izdal na
posebnem obrazcu, vodja skupine, pa je moral imeti tudi osebni potni list. Za izdajo tega
lista je bilo pristojno tajništvo za notranje zadeve ljudskega odbora okraja, v katerem ima
tisti, ki se mu potni list izdaja stalno prebivališče. Lahko pa ga je izdal tudi zvezni ali
republiški sekretariat za notranje zadeve (slika 101 in 102).
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov leta 1965 (Uradni list SFRJ, št. 12, 24.
marca 1965) točneje opredeljuje skupni potni list in določa, da se vanj vpiše za vsakogar
posebej: ime in priimek, datum, kraj in občino rojstva ter stalno prebivališče. Na
fotografije v skupnem potnem listu se je pritisnil suhi žig, v potni listini pa pečat organa,
ki je potni list izdal, ter zapiše datum izdaje, podpiše pa ga pooblaščeni uslužbenec.
Skupni potni list se je izdajal z veljavnostjo enega leta.
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov-prečiščeno besedilo iz leta 1967
(Uradni list SFRJ, leto XXIII, št. 52, 27. decembra 1967) opredeljuje skupni potni list na
enak način, prav tako pa tudi Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta
1973 (Uradni list SFRJ št. 6, 8. februarja 1973) in Zakon o potnih listinah državljanov
Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1979 (Uradni list SFRJ, leto XXXV, št.
30, 29. junija 1979).
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5. 3. 13

RODBINSKI POTNI LIST

Rodbinski potni list je kot sinonim za skupni potni list v vsej zakonodaji zapisan le enkrat
in sicer v Pravilniku o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list
FLRJ V, št. 21), kjer v 11. členu razdeljuje da so potni listi lahko individualni, skupni
(rodbinski) in kolektivni. Medtem ko določa, da se individualni potni list izda samo
posameznikom starim nad 16 let, določa, da morajo biti na skupnem potnem listu poleg
imena imetnika vpisani tudi vsi rodbinski člani, s katerimi potuje. V potnem listu morajo
biti nalepljene tudi njihove fotografije, ki pa za otroke pod petimi leti niso potrebne.

5. 3. 14

DRUŽINSKI POTNI LIST

Družinski potni list omenja Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta
1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februarja 1960) v posebnem členu, kjer piše, da
se sme družinski potni list izdati samo zakoncem ter njihovim otrokom, ki še niso dopolnili
15 let. V družinskem potnem listu je moralo biti vpisano ime njegovega nosilca, poleg
tega pa so morala biti vpisana tudi imena vseh družinskih članov, ki so z njim potovali in
prilepljene njihove fotografije. Za otroke, ki še niso bili stari pet let, fotografija ni bila
potrebna. Družinski potni list je lahko uporabljal tudi zakonec, kadar je potoval sam ali z
otroki, tega potnega lista pa niso mogli uporabljati otroci, kadar so potovali brez staršev.
Za izdajo družinskega potnega lista je bilo pristojno tajništvo za notranje zadeve
domicilnega ljudskega odbora ali pa zvezni oziroma državni sekretariat za notranje
zadeve.
V različnih zakonskih aktih se termini družinskega, skupnega in rodbinskega potnega lista
v veliki meri prekrivajo in so nejasno opredeljeni. Iz tega je razvidno, da so zakone pisali
uradniki brez ustreznega znanja in brez stika z realnim dogajanjem.

5. 3. 15

KOLEKTIVNI POTNI LIST

Tudi termin kolektivni potni list se prepleta s terminom skupni potni list, saj sta njuni
definiciji primerljivi, čeprav je omemba kolektivnega potnega lista v Pravilniku o potnih
listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21) zelo
kratka. Pri navedbi potnih listov je kolektivni potni list le eden od treh možnih, v
nadaljnjem tekstu pa piše, da se kolektivni potni list izda na skupnem obrazcu skupini
najmanj petih oseb, ki skupaj z istim namenom potujejo v tujino in se skupaj vračajo. V
vseh nadaljnjih zakonskih aktih kolektivni potni list kot posebna oblika ni omenjen, ampak
se ga obravnava kot skupni potni list, ki se ga izda najmanj za pet in največ za petdeset
oseb. Navkljub temu je imela knjižica skupnega potnega lista, izdana leta 1967, še vedno
naziv kolektivni potni list.
Skupni potni list je imel 16 strani. Platnice so bile iz sivega kartona, sam dokument pa je
bil utrjen z vrvico in pečatnim voskom, na katerem je bil odtisnjen okrogli pečat
republiškega sekretariata za notranje zadeve.
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Na platnici je bil napis KOLEKTIVNI PASOŠ in pod njim Passeport collectif. Na prvi strani
so bile rubrike o izdaji in veljavnosti potne listine (slika 103).
Po prvi strani je sledilo enajst enakih strani z rubrikami za vpis petih oseb na vsaki strani.
Pri vsakem od vpisanih je bila nalepljena fotografija preko katere je bil udarjen navaden
okrogli pečat, kakor tudi suhi žig upravnega organa, ki je listino izdal. Desno od fotografije
so bili vpisani podatki potujočih. Sledile so štiri strani s prostorom za vize, tako
jugoslovanske izhodne, kakor tudi tuje vstopno-izhodne vize. V slikovno prikazanem
primeru je bila zgornja jugoslovanska viza uničena zaradi napake pri pisanju datuma, ker
se je uradnik ob izdaji zmotil kar dvakrat. Najprej pri letnici, potem pa še pri označitvi
števila dovoljenih potovanj, ko je napisal »neograničeno« (neomejeno), saj je zakonski
predpis dovoljeval za skupni potni list, torej tudi v tem primeru za ta kolektivni potni list,
samo eno potovanje (slike 104, 105 in 106).

5. 3. 16

OTROŠKI POTNI LIST

Navkljub temu, da se otroški potni list kot poseben dokument pojavi šele v Zakonu o
potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1973 (Uradni list SFRJ št. 6, 8. februarja
1973) in kasneje še leta 1979 (Uradni list SFRJ, leto XXXV, št. 30, 29. junija 1979), je prva
omemba tega dokumenta že v Pravilniku o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz
leta 1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6, 10. februarja 1960), čeprav gre zgolj za
omembo možnosti. V 10. členu poglavja Potni list, ki govori o družinskem potnem listu, v
zadnjem odstavku piše, da se otrokom, ki še niso stari petnajst let izda osebni potni list,
če ga morajo imeti po predpisih države v katero potujejo ali če potujejo sami.
Potni list za otroke, kot ga je določil zakon iz leta 1973 (Uradni list SFRJ, leto XXIX, št. 6),
je bil enake velikosti kot običajni potni list, le da je imel platnice iz plastificiranega platna
sive barve. Bil je tudi tanjši, saj je imel le 16 strani (slika 107).
Otroški potni list je moral vsebovati vse podatke kot običajni potni list. Poleg so morali biti
navedeni tudi podatki o starših oziroma skrbnikih imetnika. Izdajal se je otrokom, ki še
niso bili stari 14 let, veljavnost pa je bila dve leti. Po preteku veljavnosti se je moral potni
list zamenjati. Otrok, ki še ni bil star 14 let in je potoval z otroškim potnim listom, je
praviloma moral potovati v spremstvu staršev oziroma skrbnika.
Otroški potni list po zakonu iz leta 1979 (Uradni list SFRJ, leto XXXV, št. 30) se ni
razlikoval od prejšnjega. Dopolnilo je bilo le v zakonski dikciji, da v kolikor potuje otrok s
kom drugim, mora imeti le-ta dovoljenje staršev oziroma skrbnika, potrjeno pri pristojnem
organu v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
Glede na to, da je vsaka republika oziroma avtonomna pokrajina izdajala svoje potne liste,
je imel slovenski potni list le tekst v slovenščini in francoščini (slika 108).
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Druga stran otroškega potnega lista je navajala podatke o imetniku potnega lista v
slovenskem in francoskem jeziku, na tretji strani pa je bil prostor za fotografijo imetnika
(slika 109).
Lastnoročnega podpisa niso zahtevali. Šesta stran je bila prazna, na sedmi strani pa so bili
podatki o izdajatelju potne listine.
Naslednje strani, vse do šestnajste, kolikor jih je imel otroški potni list, so bile rezervirane
za vizume, razen zadnje, na kateri so bila natisnjena posebna navodila. V osnovi je šlo za
zelo podobno besedilo kot pri potnih listinah za odrasle (slika 110).
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6

POSEBNE OBLIKE POTNIH LISTIN

Posebne potne listine za prehod čez državno mejo najprej določa Pravilnik o potnih
listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21), ki govori
o obmejni izkaznici, obmejni propustnici in o dvolastniški prehodnici. Kasneje, tako v
pravilniku iz leta 1960, kakor tudi v zakonih o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz
let 1965, 1967, 1973 in 1979, so posebne oblike potnih listin navedene zgolj kot
možnost, ko v členih o naštevanju potnih listin zapišejo dostavek, da lahko izdajajo
pristojni organi Federativne ljudske republike Jugoslavije poleg že naštetih potnih listin za
prehod čez državno mejo potne listine, ki jih določajo mednarodni sporazumi, kakor piše v
pravilniku iz leta 1960 (Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo, Uradni list
FLRJ, leto XVI, št. 6), ali pa da so posebne potne listine oziroma potne listine tudi tisti
potni dokumenti, ki se izdajajo ali so priznane po mednarodnih pogodbah. Ta določila ima
Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1965 v 6. členu (Uradni list
SFRJ, št. 12, 24. marca 1965). Kasnejši trije zakoni pa imajo le-ta v 4. členu. Pravilnik o
potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1960 (Uradni list FLRJ, leto XVI, št. 6,
10. februarja 1960), v začetku poglavja o posebnih potnih listinah navaja, da je prehod
državne meje v obmejnem prometu dovoljen tistim, ki imajo posebno listino za prehod
čez državno mejo izdano po mednarodnem sporazumu. Določa tudi, da mora biti taka
listina izdana na način in od organa, kakor to določajo omenjeni sporazumi. V tem
poglavju se za posebne potne listine štejejo tudi brodarske in pomorske knjižice. Prav
tako se med posebne potne listine po tem pravilniku šteje tudi dovoljenja železniškim in
poštnim uslužbencem, ki hodijo čez mejo in letalskemu osebju v mednarodnem zračnem
prometu. Vozniki in spremljevalci avtobusov na stalnih ali turističnih avtobusnih progah pa
morajo imeti veljaven potni list, če ni z mednarodnimi sporazumi določeno drugače.

6. 1

OBMEJNA IZKAZNICA

Obmejno izkaznico kot tako določa le Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno
mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21). Te izkaznice so se izdajale tudi kot
dovoljenja oziroma dovolilnice za gibanje v obmejnih območjih.
Dovolilnice za vstop v obmejno cono so bile običajno izdane kot enostranski dokument.
Bile so različne glede na lokacijo meje, tekst pa je bil praktično povsod enak32 (slika 111).

32

Ljudska republika Srbija, Narodni odbor mesta Zaječar, poverjeništvo za notranje zadeve, št. ….195….leta
Zaječar
Dovoljenje za prihod in bivanje v obmejni coni
Za ............ rojen ...................v ................. okraj .................. po poklicu ............ stanujoč v Zaječarju v ulici
...... št. ..... kateremu se dovoljuje .... kratni odhod v obmejno cono in v mesto ........okraja …… Ljudske
republike ............ in nazaj.
To dovoljenje velja skupaj z osebno izkaznico (legitimacijo) št.... izdano pri poverjeništvu za notranje zadeve
................dovoljenje velja od .......... 195 .... leta do ..... 195 ..... leta.
Smrt fašizmu - Svoboda narodu!
Poverjenik ……………….
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Tudi v drugih republikah, na primer v LR Srbiji, so lahko izdali dovolilnico za gibanje v
obmejnem območju drugih republik (slika 112).
Jugoslovanska armada je imela za gibanje v mejnih conah posebne dovolilnice, ki so bile
tiskane enostransko v cirilici. Na vsaki dovolilnici je bila navedena številka vojne pošte,
ravno tako pa je bil na dovolilnici tudi žig vojne pošte, ki je dokument izdala (slika 113).

6. 2

OBMEJNA PROPUSTNICA

Obmejna propustnica je omenjena zgolj v 10. členu Pravilnika o potnih listinah za prehod
čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list FLRJ, leto V, št. 21), ko našteva potne listine za
prehod čez državno mejo. Težko je ločiti različne tipe propustnic, ki so bile zajete v tem
zakonskem aktu, saj je realno stanje prineslo celo vrsto različnih nazivov teh dokumentov,
glede na trenutno potrebo v zvezi z območjem, kjer se je ta potni dokument uporabljal.

6. 3

PROPUSTNICE ZA OBMOČJE SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA

Na ozemlju, ki vse do leta 1954 še ni bilo razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo, so veljali
posebni režimi tako za službeno osebje, kakor tudi za privatne popotnike, čeprav jih
praktično ni bilo. Večina jih je bila namreč vključena v delovanje jugoslovanskih zaščitnih
služb, saj je jugoslovanski del tega ozemlja imela pod upravo Vojna uprava jugoslovanske
armade (VUJA), ki je kasneje spremenila naziv v Vojna uprava jugoslovanske narodne
armade (VUJNA).
Potne dovolilnice, propustnice, potna dovoljenja ali objave sta izdajali Narodna vlada
Slovenije in Narodna vlada Hrvaške, v obeh primerih je bilo pristojno ministrstvo za
notranje zadeve. Tekst potnih dovolilnic je bil identičen, veljale pa so zgolj za prehod v
cono B, brez odobritve potovanja v cono A, ki so jo kontrolirale angleško-ameriške vojaške
sile (slika 114).
Propustnice so lahko izdajali tudi območni narodni odbori. Te so bile napisane dvojezično
in sicer v slovenščini oziroma hrvaščini ter italijanščini (sliki 115 in 116).
Pred mirovno konferenco v Parizu, ki je trajala od 29. julija do 15. oktobra 1946 in v času
četrtega zasedanja skupine ministrov za zunanje zadeve zavezniških velikih sil v času od
15. junija do 20. julija 1946, preden se je sprejela odločitev o Svobodnem tržaškem
ozemlju (STO), je potne dovolilnice za vrnitev iz cone B izdajala Vojna uprava
Jugoslovanske Armije (VUJA) za Julijsko Krajino, Istro, Reko in Slovensko Primorje.
Dovolilnice so bile tiskane trojezično v slovenščini, srbohrvaščini in italijanščini. Dokumenti
so bili tiskani enostransko in so imeli moariran podtisk v rjavi barvi, kjer je bil v sredini
državni grb FLR Jugoslavije (slika 117).
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Nekaj posebnega so bila potna dovoljenja za pripadnike obveščevalnih enot Oddelka za
zaščito naroda (OZNA). Le-ta je za posamezne člane izdajala objave na enostransko, s
pisalnim strojem napisane dokumente.
Po ustanovitvi STO po juliju mesecu 1946 sta Zvezni svet in Svet narodov ljudske
skupščine FLRJ dne 26. novembra 1947 sprejela Zakon o gibanju na meji (Uradni list
FLRJ, leto III, št. 101), ki je v enajstih členih določal prestop državne meje, gibanje v
obmejnem pasu in kazenske določbe.
V skladu s tem aktom so izdajali različne dovolilnice za potovanje v mejne cone, ki so se
razlikovale glede na državo na katero je FLR Jugoslavija mejila. Posebna trijezična potna
dovoljenja so izdajali v Sloveniji za prehod iz matične domovine v jugoslovansko cono
svobodnega tržaškega ozemlja (STO) (slika 118).
Potno dovoljenje je izdal Odsek za potna dovoljenja na Ministrstvu za notranje zadeve
Ljudske republike Slovenije.

6. 4

DVOLASTNIŠKA PREHODNICA

Dvolastniške prehodnice so bile izdajne v skladu z Zakonom o gibanju na meji iz leta 1947
(Uradni list FLRJ, leto III, št. 101). Potne listine je v svojem drugem členu opredeljeval in
navajal Pravilnik o potnih listinah za prehod čez državno mejo iz leta 1949 (Uradni list
FLRJ, leto V, št. 21). Te listine so se izdajale na posebno prošnjo posameznikom, ki so
imeli na drugi strani meje svoje posestvo, vinograd, pašnik ali podobno. Izdajale so se
glede na potrebo imetnika, vendar pa so pri izdajanju teh dokumentov veljala stroga
diskrecijska pravila, saj so bili lastniki teh dokumentov močno preverjeni in kontrolirani s
strani jugoslovanskih mejnih organov.

6. 5

MALOOBMEJNE PREPUSTNICE

Maloobmejne prepustnice so bile izdajane v skladu z Zakonom o prehajanju čez državno
mejo in gibanju v mejnem pasu iz leta 1973 (Uradni list SFRJ, leto XXIX, št. 8). Tretje
poglavje, ki govori o gibanju in muditvi v mejnem pasu, v 31. členu navaja, kdo se sme
gibati v mejnem pasu brez posebnega dovoljenja, ostali državljani, ki stalno žive v
mejnem pasu, pa imajo pravico do maloobmejnih prepustnic. Dovoljenje za gibanje in
muditev je v obliki stalne obmejne prepustnice izdal pristojni upravni organ občine, v
kateri je imel stalno prebivališče jugoslovanski državljan. Stalne obmejne propustnice so
bile izdane na enotnih obrazcih, vendar posebej za vsak posamezen državni mejni odsek.
Prepustnice slovenskega dela jugoslovanske meje so bile dvojezične in sicer je bil tekst
najprej v slovenskem jeziku in nato v ustreznem jeziku države z druge strani meje (sliki
119 in 120).
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Stalna obmejna prepustnica je bila specifičen dokument za prehajanje čez mejo, vendar
navkljub vsemu bližja potnemu listu, kot klasičnemu dovoljenju za gibanje in muditev v
mejnem pasu. Glede na specifičnost teh dovoljenj se bo potrebno v to tematiko še
poglobiti, saj s tega področja ni še nič raziskanega, materialnih dokazov, torej primerkov
posameznih listin pa skorajda ni.
Zakon iz leta 1973 je v 34. členu zapisal, da je dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem
pasu lahko stalno ali začasno. Stalno dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu so
dobili delavci državnih organov ter organizacij združenega dela in drugih organizacij, ki so
pri opravljanju službe stalno opravljali določeno delo v mejnem pasu in drugi
jugoslovanski državljani, ki so opravljali na tem območju kmetijska dela. Stalno dovoljenje
za gibanje in muditev v mejnem pasu, ali kakor so ga kasneje imenovali stalna obmejna
prepustnica, je imela veljavnost do dveh let in se je nato lahko podaljšala za enak čas.
Zakon pa je omogočal tudi izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in muditev v mejnem
pasu, ki se je izdajalo praviloma za enkraten odhod v mejni pas.
Začasno dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu je bilo lahko individualno ali
kolektivno. V kolektivnem dovoljenju so morala biti vpisana imena vseh, ki so imeli to
dovoljenje, prav tako pa je moralo biti v njem označeno območje, v katerem so se smeli
gibati in muditi tisti, ki so dobil dovoljenje.
Imetniki stalne obmejne prepustnice so se smeli gibati po naseljenem kraju in po javni
cesti v naseljenem kraju ob vsakem času, izven naseljenega kraja ali javne ceste pa samo
podnevi in sicer v času od ene ure pred sončnim vzhodom in do ene ure po sončnem
zahodu, če ni bilo to drugače določeno.
Stalne obmejne propustnice ni mogel dobiti tisti, ki je bil pravnomočno obsojen na kazen
strogega zapora ali kazen zapora do konca prestajanja kazni in tisti zoper kogar je
uvedena preiskava ali vložena obtožnica. V primeru preprečitve širjenja nalezljivih bolezni,
kadar je bilo to tako določeno v posebnih predpisih, nihče ni mogel dobiti dovoljenja za
gibanje in muditev v mejnem pasu.
Maloobmejne propustnice je obravnaval tudi novi Zakon o prehajanju čez državno mejo in
gibanju v mejnem pasu (Uradni list SFRJ, leto XXXV, št. 34), razglašen 17. julija 1979,
vendar se tudi ta ni podrobneje spuščal v to tematiko. Bil je v največji meri prilagojen
ustavnim spremembam iz leta 1974, s posebnim poudarkom na organizacijah združenega
dela (slika 121).
Po letu 1980 se je spremenila zunanja oblika prepustnic, ki so dobile sive platnice iz
plastificiranega platna, na katerih je bil odtisnjen zlat državni grb ter naziv države, spodaj
pa naziv dokumenta. Knjižica je vsebovala 24 strani, kjer je bilo nekaj strani pripravljenih
za podaljšanje veljavnosti prepustnice, v zadnjem delu pa še nekaj strani za pripombe in
uradne zaznamke. Na koncu so bile še opombe za imetnika prepustnice, za razliko od
dvojezičnosti celotnega dokumenta, samo v slovenskem jeziku (slike 122, 123 in 124).
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7

VAROVALNI ELEMENTI POTNIH LISTIN

Varovalni elementi pri potnih listinah Jugoslavije so se od prvega dne dalje zgledovali in
so bili primerljivi z varovalnimi elementi potnih listin ostalih držav. V prvi vrsti so skrbeli za
varnost samih potnih knjižic s tem, da je bilo njihovo tiskanje, numeriranje in izdajanje
pod strogo kontrolo državnih organov, o čemer se je vodila večkrat ponovljena pisna
evidenca.
V zvezi s tem je za boljše razumevanje potrebno pojasniti tudi nekaj pojmov, ki jih v
uporabi, pa tudi v literaturi zaradi nejasne definicije zamenjujejo.
ŠTAMPILJKA: Je priprava za legaliziranje uradnih dokumentov z odtiskovanjem, praviloma
gumijaste ali plastične odtisne površine na dokument. Štampiljka je običajno pravokotne
ali okrogle oblike. Na odtisni površini je v negativu izbočeno izrezan tekst z ali brez
simbola, ki na dokumentu pusti pozitiven odtis. Štampiljka se pred odtiskom navlaži na
blazinici prepojeni s črnilom raznih barv, praviloma vijolične in le redkeje modre, rdeče ali
zelene barve. Blazinice so v zadnjem času sestavljene s štampiljko v enotno aparaturo, ki
pred odtisom vedno znova navlaži odtisno površino. Simbol na štampiljki je lahko tudi
državni grb.
ŽIG: Je priprava za legaliziranje določenih uradnih dokumentov, ko odtis štampiljke ni
dovolj. Žig je praviloma okrogle oblike in je kovinski, običajno železen, redkeje iz drugih
kovin. Na žigu je odtisna površina izdelana v negativu, ki po odtisku pusti pozitiven
vzorec. Odtiskovanje se izvede tako da se kovinski žig, pritrjen na ročaju najprej navlaži
na blazinici prepojeni praviloma s tušem, ponavadi črne, redkeje rdeče ali zelene barve.
Nato se žig s silo udari na (npr. pismo) ali v (npr. potni list) določeni dokument.
PEČAT: Pečat je priprava za pečatenje določenih uradnih listin, posebnih dopisov in
dokumentov, lahko pa je tudi dodaten del uradne listine. Za pečatenje je potrebna odtisna
plošča in pečatni vosek. Odtisna plošča je iz medenine narejen, praviloma okrogel žig, ki
se ga odtisne v raztaljeni pečatni vosek nakapljanega na želeno listino. Pred odtisom se
preko pečatnega voska lahko položi navlažen papir rozetaste oblike in se šele potem
odtisne pečat. Pečatni vosek je praviloma rdeče barve, le redko zelene, dobi pa se v
paličicah, ki se jih na enem koncu prižge in kaplje voska usmeri na želeno mesto.
S pečatom se lahko tudi zapre posebna pošiljka ali spis, tako da se preko obeh koncev
pečatne vrvice nakapa pečatni vosek in se nanj odtisne pečat.
PEČATNI PRSTAN: Je v osnovi enak pečatu, le da se ga nosi na roki kot prstan in se po
zapečatenju dopisa, pisma ipd. s pečatnim voskom vanj odtisne simbol, ki je na pečatnem
prstanu. V tem primeru se na raztaljeni pečatni vosek pred odtisom ne polaga
navlaženega papirja. Ob odpiranju dopisa se pečat prelomi in je s tem uničen, kar
pomeni, da je dopis odprt.
DRŽAVNI PEČAT: Državni pečat je pečat z državnim ali dinastičnim grbom, ki se ga
praviloma uporablja kot dodatek k posebnim listinam, na primer k listinam za odlikovanja,
za plemiške razglasitve in podobno. V tem primeru je pečat v posebni kovinski ali leseni
plitki posodici s pokrovom in je s pečatno vrvico pritrjen k listini.
PLOMBA: Kadar se določene pošiljke ne zapira s pečatom, se to lahko stori s plombo. To
je okrogla in le redko oglata svinčena ploščica, ki ima vertikalno v ploščico napravljeni dve
vzporedni luknjici. Skozi njiju se uvede oba konca plombirne vrvice in se plombo stisne s
posebnimi kleščami, ki imajo na obeh krakih pritisne površine določene simbole. Plombo
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se lahko odpre le na način da se prereže plombirna vrvica. Namesto vrvice se lahko
uporabi tudi žica.
SUHI ŽIG: Je sestavljen iz pozitivne in negativne polovice, ki se nahajata ena nad drugo.
Suhi žig se odtisne na papirju na ta način, da se papir vstavi med obe polovici kalupa in se
ju stisne. To se lahko naredi s posebnimi kleščami ročno ali s posebno stiskalno napravo
kadar se naenkrat odtiskuje večja količina listov. Na papirju dobimo izbočen ali vbočen
vzorec želene oblike.
VODNI TISK: Je posebna tehnika pri izdelavi papirja, ko se že na bobnih, ki proizvajajo
zaščiteni papir, pripravi posebne matrice, ki na v naprej določenih mestih papir stanjšajo
tako, da se v njem, če ga pridržimo proti svetlobi, pokažejo določeni želeni simboli ali
podobe. Najpogosteje se vodni tisk, včasih imenovan tudi vodni žig, uporablja pri izdelavi
vrednostnih in zaščitenih papirjev.
Zanimivo je, da nobenega izmed zgoraj opisanih pojmov, ne pojasnjuje Slovenski pravni
leksikon, kar bi pričakovali.

7. 1

PAPIR

Papir za potne listine se je izdeloval posebej. Izdelava je običajno potekala skupaj s
papirjem za določene vrednostne papirje, z izjemo bankovcev. Masa iz katere se je
izdeloval papir za potne listine, je lahko vsebovala tudi fluorescentne vzorce, tako kot
določeni vrednostni papirji, vendar pa se je to v glavnem uporabljalo šele po letu 1975.
Posebej pripravljen papir, praviloma izdelan v papirnici Radeče, delno pa tudi v papirnici
Vevče, se je s posebnimi transporti vozil v Zavod za izradu novčanica v Beograd, na
Topčider.
Zanimivo je, da je Zvezna republika Nemčija začela uporabljati za izdelavo potnih listov
poseben papir, ki je onemogočal ponarejanje in je omogočal strogo kontrolo (skeniranje)
z novim zakonom o potnih listinah (21. aprila 1986), sam papir pa so uradno uvedli z
uradnim aktom že 26. 10. 1984.
Potni listi s tako zaščito so dobili naziv »Evropski potni list« (Deutsches Rechts – Lexikon,
1992, str. 1301). SFRJ vse do konca svojega obstoja takšnega načina zaščite ni uvedla.

7. 2

TISK

Tisk se je vršil samo v tiskarni v Zavodu za izradu novčanica na Topčideru, ki je bil v
sestavu Narodne banke Jugoslavije. Na osnovni papir, ki je že sam po sebi nosil določeno
barvo, so v tiskarni dotiskali še osnovni vzorec v eni barvi. Vsaka stran v potni knjižici je
imela v vzorcu na določenem mestu programirano in vključeno namensko napako.
Ponaredek se je lahko torej ugotovilo tudi potem, da takšne napake ni vseboval.
Podatek, kje v vzorcu je ta napaka, je bil strogo varovana državna skrivnost.
Prve potne listine DFJ so imele vtisnjen moarirani oranžno rjavi vzorec z grbom države ter
šestimi peterokrakimi zvezdami (slika 125).
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Kasneje se je tudi ta osnovni vzorec spremenil. Po letu 1960 je po lahnem modrem
mrežastem vzorcu cik-cak lomljeno tekel napis lahno sivo rjave barve FNRJ FLRJ ФHPJ
ФHPJ. Napis je bil razporejen vrstično po vsem papirju, tako da so vrstice ena nad drugo
tvorile karo vzorec, znotraj katerega je bila v svetlo modri odtisnjena peterokraka zvezda.
Kasneje se je ta vzorec spremenil tako, da je sistem sicer ostal enak, vendar pa so kratico
FLRJ spremenili v SFRJ (slika 126).
Seveda pa se je na notranjih listih potne knjižice pojavljal še dodaten moariran ornament,
z državnim grbom v sredini. Ta ornament se je spreminjal (slika 127).

7. 3

NUMERIRANJE

Numeriranje ali številčenje potnih listin je potekalo vsake nekaj časa z drugačnim, posebej
v ta namen narejenim numeratorjem, tako da so bile številke posebnih, značilnih oblik.
Tudi ta numerator se je vsakih nekaj let zamenjal, tako da se je spremenila oblika
registrskih oznak, obenem pa se je spreminjala tudi barva, v kateri so bile te oznake
izvedene. Prevladovali so črna barva in različni odtenki rdeče.

7. 4

PLATNICE POTNE KNJIŽICE

Platnice potne knjižice so imele v začetku grb države v suhem, izboklem tisku, vendar pa
se je velikost in oblika grba v raznih obdobjih spreminjala. Ravno tako je bil čez čas grb
države v globokem tisku vtisnjen na platnice potne listine, s tem, da sta se tudi tu velikost
in oblika zamenjala nekajkrat. Tudi tisk na platnicah je bil v zlati barvi, kar bi
ponarejevalcem povzročalo izredne težave. Platnice so bile izmenično izdelane iz usnja ali
v tehniki polplatna, vse v značilni bordo rdeči barvi, kakršno imajo danes tudi potni listi
Evropske unije.
Perforacija kot sistem zaščite je bila uvedena šele pri mlajših potnih dokumentih.

7. 5

ADMINISTRATIVNO VAROVANJE

Kot administrativno varovanje prištevamo izpolnjevanje potnih listin s podpisi ustreznih
odgovornih oseb, s štampiljkami in žigi ustreznih ustanov, s čimer se je verificiralo
zapisano informacijo. Poleg tega sodi sem tudi fotografija imetnika potnega lista, ki je bila
s suhim žigom na dveh vogalih in s kovinskima sponkama pripeta na ustrezno mesto.
Začasno, v določenem času, so sodili med administrativno varovanje tudi vizum ter
vstopni in izstopni karton.
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7. 6

PRAVNO VAROVANJE

Med pravno varovanje sodijo kazenske sankcije in preventivni ukrepi. Med preventivne
ukrepe štejemo: zahteve po izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev potne listine, zahtevo in
preverjanje ob izdaji vizumov, še prej pa enak postopek ob izdaji same potne listine.
Kazenske sankcije so bile zagrožene v primeru neizpolnjevanja zahtevanih pogojev, pri
kršitvi, prenarejanju ali ponarejanju določenih podatkov v potni listini, na vizumskem
dovoljenju ali v primeru zlorabe tuje potne listine.
Še posebej pa so bile zagrožene sankcije za vojaške osebe in uslužbence organov za
notranje zadeve, ki so za izdajo potne listine morali imeti dovoljenje Sekretariata za
narodno obrambo oziroma Sekretariata za notranje zadeve. Za te osebe so bile določene
še strožje sankcije kot za civilne osebe.
Med pravno varovanje štejemo tudi diskrecijsko pravico upravnega organa, ki je bila
določena z zakonom. Pri uporabi pravice organu za neizdajo oziroma odvzem potne listine
ni bilo potrebno obrazložiti razlogov.
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8

PREVERITEV HIPOTEZ

Prva hipoteza:

Nihče od pristojnih oziroma zainteresiranih ministrstev,
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo,
kakor tudi Ministrstvo za pravosodje, nimajo na enem mestu
zbranih in obdelanih zakonskih in drugih ustreznih pravnih
aktov za to področje.

Hipoteza je bila potrjena, saj dejansko nobeno od ministrstev nima na enem mestu
zbranih in obdelanih zakonskih in drugih ustreznih pravnih aktov za področje zakonskega
urejanja potnih listin za obdobje od konca Kraljevine Jugoslavije do razpada Socialistične
federativne republike Jugoslavije. Na ministrstvih se nahajajo zgolj Uradni listi Ljudske
republike Jugoslavije in Uradni listi SFRJ ter Uradni listi Socialistične republike Slovenije in
ne tudi ostalih nekdanjih republik, pa še to v kompletnem številu in izdajah zgolj na
Ministrstvu za pravosodje. Največji vir teh zakonskih aktov, ki pa tudi niso enostavno
dosegljivi, je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ter nekatere specializirane
knjižnice, tako na primer knjižnica Državnega zbora Republike Slovenije.
Navkljub temu da so materiali dosegljivi v teh ustanovah, pa vendar niso zbrani na enem
samem mestu, v eni sami publikaciji, ampak je to magistrsko delo prvi in edini poskus
obdelave opisane tematike ter so le v njem, na enem mestu, zbrani vsi zakonski predpisi,
ki se nanašajo na obravnavano tematiko.
Druga hipoteza:

Pridobitev potnega lista je bila boniteta ali celo privilegij in
ne pravica, vendar je sprememba zakonodaje spremenila
odnos države do posameznika in odnos posameznika do
države.

Hipoteza je potrjena. Sprememba zakonodaje se je od leta 1941-1949 spreminjala
pogosto zaradi vojnih razmer. Te so vplivale na izdajo dokumentov, ker so pristojni organi
nemalokrat tudi zavrnili marsikatero prošnjo za potovanje. Nekdaj so bile potne listine
časovno omejene in je oblast posledično preko zakonodaje omejevala premike
prebivalstva oziroma prebivalcev. Že na II. zasedanju AVNOJ-a je bilo sklenjeno, kar je
bilo leta 1949 tudi uzakonjeno. Omogočena je bila lažja pridobitev potne listine za ženske.
S tem aktom so se takrat ženske izenačile z moškimi, kar pomeni povečanje
enakopravnosti pred zakonom. Po letu 1949 so bile spremembe upravne narave in s tem
se je izboljšal odnos države do posameznika, saj mu je bolj prijazna zakonodaja
omogočala več svobode gibanja tako posamezniku kot posameznim skupinam.
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Tretja hipoteza:

Nobena od ustreznih državnih inštitucij (arhivi, muzeji,
ministrstva,…) ne zbira sistematično in ne ureja zbirk potnih
listin, ki bi posledično prikazovale gibanja prebivalstva na
območju Slovenije.

Hipoteza je potrjena. Slovenske državne institucije, ki hranijo in čuvajo arhivsko gradivo v
svojih zbirkah ne zbirajo sistematično gradiva, ki je vezano zgolj na potne listine. Tako so
različni potni listi, prepustnice in druge oblike dokumentov shranjeni zgolj v mapah in
fasciklih, ki so vezani na neko osebo, podjetje in podobno. Navkljub temu, da te listine
predstavljajo neusahljiv vir podatkov potovalnih navad prebivalstva, kakor tudi vir za
upravno zgodovino neke države - v tem primeru območja, kjer je danes Republika
Slovenija, rednega zbiranja teh listin ni. Prav tako v RS ustrezne institucije, kljub izjemnim
dogodkom v preteklih letih, ne čutijo potrebe po ureditvi teh zbirk z arhivskega vidika
ohranjanja od začetka (osnutki, prvi tiski idr.) do končnega izdelka. Verjetno smo
priložnost za zaključek dvajset let zamudili, vendar to ni več tema tega magistrskega dela.
Prejšnje razmišljanje lahko tako postavimo tudi v čas 1941-1991. Da je to magistrsko delo
lahko nastalo v pričujočem obsegu, gre zahvala zasebnim zbiralcem, ki nemalokrat z vso
požrtvovalnostjo ohranijo premično kulturno dediščino zanamcem, medtem ko uradne
institucije izvajajo zakone (ki urejajo področje arhivov, arhivskega gradiva, varstva
kulturne dediščine) zgolj na papirju oz. čakajo, da jim pade dediščina v »naročje«.
Četrta hipoteza:

Pravna ureditev sistema potnih listin ni bila primerljiva z
ustavno pravno ureditvijo tega področja v drugih takratnih
evropskih državah, ki niso sodile v socialistični tabor

Hipoteza ne vzdrži, saj se ustavna pravna ureditev sistema potnih listin v nekdanji
Jugoslaviji praktično ni razlikovala od ustavno pravne ureditve tega področja v drugih
evropskih državah, ki niso sodile v socialistični tabor. V tistem času je bila ta ureditev več
ali manj enaka po vsej Evropi, tako na Vzhodu, kakor na Zahodu. Razlike niso bile v
pravni ureditvi, ampak v uporabi te ureditve v praksi, v večji ali manjši uporabi represivnih
metod, diskrecijske pravice, načinov odvzema potne listine ali odklonitvi za izdajo potne
listine in podobno.
Prva ustava FLRJ (31. januar 1946) pravice do potovanja eksplicitno ne omenja, zgolj v
27. členu omenja splošno zajamčeno svobodo tiska, govora, združevanja, zborovanja,
javnih shodov in manifestacij, kamor naj bi sodila tudi pravica do potovanja. V ustavi SFRJ
(7. april 1963) najdemo v 51. členu zapisano, da občani uživajo svobodo gibanja in
nastanitve, v zadnji ustavi SFRJ (21. februar 1974) pa zasledimo pri deklaraciji osnovnih
pravic, v 183. členu, določilo »(1) Državljani imajo zajamčeno pravico potovanja in
nastanitve«.
Ustava Zvezne republike Nemčije (23. maj 1949), deklarirana kot Zvezni zakon, govori o
pravici potovanja v svojem poglavju 11, točki (1), kjer zasledimo ravno tako kot pri
jugoslovanskih ustavah zgolj okvirno določbo »Vsi Nemci uživajo svobodo gibanja po
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vsem zveznem ozemlju«. Ta določba ni bila spreminjana niti v Zveznem statutu z dne 24.
junija 1990.
Po koncu druge svetovne vojne je avstrijska (druga) republika ponovno prevzela Zvezno
ustavo, sprejeto leta 1920, v njeni leta 1929 revidirani obliki. V svojem tekstu ima določilo
»Vsi državljani imajo pravico gibanja po vsem teritoriju zvezne države«, ter pojasnilo da
se sme pravica omejiti le z zakonom, v primerih življenjske ogroženosti, za obrambo pri
ogroženosti demokratične ureditve države ali dežel, pri zatiranju infektivnih okužb, pri
naravnih katastrofah, posebej težkih nesrečah in za zaščito mladostnikov pred zlorabami.
Italijansko ustavo je sprejela ustavodajna skupščina 27. decembra 1947, ki o svobodi
gibanja državljanov govori v 16. členu, kjer določa, da se vsak državljan lahko svobodno
giblje in biva na kateremkoli delu državnega ozemlja. V istem stavku pa že določi tudi
omejitev z izjavo, da to velja v kolikor tega ne omejuje zakon zaradi zdravstvenih ali
varnostnih razlogov. Dostavlja pa, da nobene omejitve ni mogoče določiti iz političnih
razlogov. Tudi za potovanje iz države določa italijanska ustava splošno pravico, v kolikor
ni z zakonom drugače določeno. To je povezano s 13. členom ustave, ki razglaša
prepoved kršenja osebnih svoboščin, dopušča pa možnost, da se le-ta omeji s tako
imenovanim obrazlagalnim aktom sodnih oblasti. V povezavi z zakonom o kazenskem
postopku so tako možne različne omejitve gibanja, ki jih sme izvajati sodna policija ali
javni tožilec. Te osnovne teze nespremenjeno veljajo še danes, do neke mere so
spremenjeni kazensko sodni okviri.

Peta hipoteza:

Iz tega izhodišča se poraja tudi misel, da je bilo nasprotno, v
času okupacije ozemlja nekdanje skupne države, omenjeno
vprašanje dobro tehnično rešeno.

Hipoteza le delno vzdrži, saj jo moramo omejiti tako ozemeljsko kakor tudi časovno.
Ozemlja pod okupacijsko oblastjo so urejala vprašanja potnih listin po svojih predpisih,
tako v civilni kakor v vojaški sferi, narodno osvobodilne enote pa so to urejale po trenutni
potrebi. Časovno moramo razločevati obdobje začetka vojne, takoj po okupaciji in
obdobje razmaha narodno osvobodilne borbe, prav tako pa tudi teritorialno na ozemlje
visoko organiziranega narodno osvobodilnega boja na slovenskem ozemlju in bistveno bolj
stihijske organizacije na jugu nekdanje skupne države. Posebno je pri tem treba
upoštevati še Neodvisno državo Hrvaško kot poseben primer. Hipoteza torej deljeno drži
in ne drži, lahko bi rekla da pogojno drži.
Šesta hipoteza:

Prevladuje mnenje, da je bila diskrecijska pravica organov
oblasti pri izdajanju in odvzemanju potnih listin izjemno
velika, in to veliko večja kot v drugih državah Evrope.

Hipoteza vzdrži, saj navkljub temu, da je bil odnos zahodnih držav do potovanj v vzhodni
blok popolnoma drugačen kot za potovanja med državami zahodnega bloka, le te niso
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imele izven upravnih diskrecijskih odločitev. Poudariti je potrebno, da je bilo potovati z
Vzhoda na Zahod praktično nemogoče in pod strogo državno kontrolo, ne le med
posameznimi državami vzhodnega bloka, ampak tudi znotraj posameznih držav. Brez
izrednih razlogov (umetniška gostovanja, športni dogodki in podobno) je bilo praktično
onemogočeno odpotovati izven države, pa še takrat ob izredno močni kontroli in vrsti
dovoljenj. Nekdanja Jugoslavija je bila v začetku svojega obstoja nekako na sredi med
obema načinoma. Po eni strani je bila svoboda gibanja zagotovljena, v uporabi pa je bil
tudi inštitut diskrecijske pravice. Diskrecijsko pravico si je Jugoslavija sicer pridržala do
konca svojega obstoja, vendar pa je bila liberalizacija potovanj, še posebej v Socialistični
republiki Sloveniji, proti koncu pa tudi po ostali državi, izredna.
Jugoslovanski zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov iz leta 1965 je omejeval
izdajo potnih dokumentov v členih 45. in 46. Tudi kasnejši zakon o potnih listinah
državljanov SFR Jugoslavije iz leta 1979 je omejitve zadržal, navedene pa so bile v členu
43.
Diskrecijsko pravico, ki jo akademik Krbek opredeljuje v petem poglavju »Slobodna
(diskreciona) ocjena« svoje knjige (str.170 do str.176) je jugoslovanska zakonodaja
ohranila do konca obstoja države. Zadnji odstavek 46. člena zakona iz leta 1965 navaja:
»V odločbi, s katero zavrne prošnjo za vizum po prvem odstavku tega člena, pristojni
organ ni dolžan navajati razlogov, ki so ga vodili pri taki odločitvi. Zoper to odločbo ni
mogoč upravni spor.« V tem primeru se je ta določba sklicevala na točko, ki prepoveduje
izdajo vizuma in potne listine osebi, ki je med prebivanjem v tujini škodovala
mednarodnim in drugim interesom Jugoslavije.
Zadnji odstavek 43. člena zakona iz leta 1979 opredeljuje uporabo diskrecijske pravice
takole: »V odločbi, izdani na podlagi 6. točke prvega odstavka tega člena, s katero se
zavrne prošnjo za potno listino oziroma podaljšanje njene veljavnosti ali za vizum,
pristojni organ ni dolžan navesti razlogov, ki so ga vodili pri izdaji takšne odločbe.«
Gre za možnost diskrecijske pravice, ki je ne dopušča nobeden od primerjanih zakonov o
potnih listinah Avstrije, Italije in Zvezne republike Nemčije.
Krbek pravi, da je za diskrecijsko odločitev karakteristično, da se izbira med več
možnostmi, vendar strogo konkretno individualno z ozirom na posamezen primer.
Praktično to pomeni, da vršilec diskrecijske odločitve ne veže te odločitve na katerikoli
prejšnji podoben primer, ampak da ima pravico vedno znova in za vsak primer posebej
poseči po tej pravici. Navkljub temu navaja, da se sme diskrecijska pravica uporabiti zgolj
v primerih, ko so izpolnjeni določeni zakonski pogoji, kar v primerih prepovedi izdaje
potnih listin so.
Avstrijski Zakon o potnih listinah (Passgesetz), ki ga je 12. septembra 1945 izdala začasna
avstrijska vlada, govori o prepovedi izdaje potne listine državljanom v paragrafu 7.
Izdaja potne listine se zavrne, če se prosilec nezadostno izkaže ali če dejstva potrjujejo
predpostavko, da želi prosilec potno listino uporabiti ker se hoče:
• izogniti kazenskemu pregonu ali izvršitvi kazni, ki mu grozi;
• izogniti plačilu davčnih obveznosti ali carinskim predpisom, le-te obiti ali
prekoračiti;
• izogniti plačilu obveznosti vzdrževanja družinskih članov;
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• izogniti obveznostim v interesu republike Avstrije, še posebej vojaški obveznosti;
• s pridobitvijo potne listine pridružiti tujim vojaškim silam;
ali če obstajajo dejstva, da bi z bivanjem prosilca potne listine v tujini bila ogrožena
notranja ali zunanja varnost republike Avstrije.
Ustrezni urad lahko odvzame imetniku potno listino, če se naknadno ugotovijo ali
nastopijo dejstva, ki opravičujejo oziroma utemeljujejo neodobritev izdaje.
V zakonodaji so leta 1954 v noveli zakona o potnih listinah paragraf 7 spremenili v
paragraf 8, do neke mere spremenili tudi tekst, vendar je osnova ostala enaka.
Tudi zakon iz leta 1969 je dotedanje določbe zgolj delno preoblikoval ter dodal nekaj
novih alinej, kot to da se prosilcu ne izda potne listine, če se ne identificira v zadostni
meri, če mu je omejena svoboda gibanja na osnovi zakonskih določb, ali če obstajajo
dejstva, da želi prosilec uporabljati potno listino, da bi se izognil kazenskemu pregonu ali
izvršbi kazni, če kaže na to da želi prosilec kršiti carinske predpise, ali da bi bili z
bivanjem prosilca ogroženi zunanja ali notranja varnost države.
Največje spremembe je na področju potnih listin torej prinesel novi zakon leta 1969, kjer
se je spremenila tudi razmestitev problematike in je vprašanje prepovedi izdaje potne
listine prišlo v paragraf 18, začetni paragraf 8 iz leta 1945, ki je govoril o odvzemu potne
listine, pa je bil spremenjen v paragraf 19 in precej razširjen.
Nadaljnjo spremembo je prinesla sprememba zakona leta 1974, vendar le v enem
manjšem segmentu, ki ni spreminjal osnovnega zakona. Tako tudi zakon iz leta 1986,
čeprav bistveno nadgrajen, na obravnavanem področju ni prenesel prav nobenih
sprememb.
Italijanska zakonodaja opisuje neizdajo potnih listin v Splošnih določbah ustreznega
zakona in sicer v členih 3 in 9. Govori, da potne listine ne morejo pridobiti osebe, ki imajo
varuha ali zakonitega skrbnika, brez soglasja slednjega oziroma brez soglasja pristojnega
sodnika, starši mladoletnih otrok brez soglasja pristojnega sodnika, tisti ki morajo
prestajati zaporno kazen ali plačati kazen oziroma globo, ter tisti, ki bivajo v tujini in
zaprosijo za potni list po 1. januarju v letu, ko dopolnjujejo 20 let in niso uredili vsega
potrebnega glede prestajanja vojaške obveznosti.
Člen 9 pa določa še dodatne posebne ukrepe, ko lahko minister za zunanje zadeve z
dekretom sprejme posebne ukrepe za izdajo potnega lista emigrantom, v skladu z določili
zakonov o emigraciji, v splošni interes italijanskega dela v tujini in za zaščito delavcev.
Tudi minister za zunanje zadeve lahko v posebnih okoliščinah, z lastnim dekretom,
prekine ali začasno omeji izdajanje potnih listov in odvzame že izdane potne liste ali
ozemeljsko omeji njihovo veljavnost:
• zaradi razlogov, ki se nanašajo na mednarodno varnost države;
• zaradi razlogov, ki se nanašajo na notranjo varnost države, v dogovoru z Ministrom
za notranje zadeve;
• kadar so v določenih državah ogroženi življenje, svoboda, ekonomski interesi ali
zdravje državljanov.

80

Italijanski zakon iz leta 1967 (21. november 1967) torej v svojih splošnih določbah v točki
3 določa komu potnega lista ne morejo izdati, v točki 9 pa kateri razlogi poleg neizdaje
omogočajo tudi odvzem potne listine.
Nemški zakon o potnih listinah iz leta 1986 (Passgesetz vom 19. April 1986, BGBI. I S.
537) govori o prepovedi izdaje potne listine v prvem odstavku svojega paragrafa 7, ki
našteva kar devet možnih primerov, ko izdaja potnega lista ni dovoljena. Izdaja potne
listine se zavrne: če obstaja utemeljen sum, da bi imetnik lahko ogrožal zunanjo ali
notranjo varnost ali druge bistvene zadeve Zvezne republike Nemčije; če se hoče izogniti
kazenskemu pregonu ali izvršitvi kazni ter odvzemu svobode; če bi kršil predpise zakona o
mamilih glede uvoza, izvoza, tranzita in prometa ter če se hoče izogniti zakonskim
določilom o vzdrževanju. Posebej poudarjena so določila, da potne listine ne dobi kdor se
želi priključiti tujim vojaškim silam, če kot vojaški obveznik želi oditi iz države za več kot 3
mesece, če kot vojaški obveznik brez dovoljenja želi oditi iz domicilnega okraja ali če
odkloni služenje na področju delovanja vojnih sil.
Poleg teh omejitev določa nemški zakon v paragrafu 12 tudi možnost odvzema potne
listine, in sicer: kadar nekdo uporablja neveljavni ali pretečeni potni list in kadar nekdo
neupravičeno uporablja več potnih listov, vendar se mu v tem primeru odvzame le več od
enega potnega lista. Predviden pa je tudi takojšen popolni odvzem potnega lista, v
paragrafu 14. Ta določa takojšen odvzem brez odloga ne glede na ugovor ali izpodbijanje
odvzema s tožbo, vendar tega pravnega akta ne smemo zamenjavati z diskrecijsko
pravico.
Tabela 2: Primerjalna tabela jugoslovanske zakonodaje z avstrijsko, italijansko in
nemško – zavrnitev ali odvzem potne listine

Prosilcu se potne listine ne izda…

JU
JU
1965 1979
Kdor je za kaznivo dejanje obsojen na zapor
+
+
(dokler ne prestane kazni)
Zoper kogar teče kazenski postopek
+
+
Če je za prekršek izrečena zaporna kazen*
+
Kdor bi potoval na okuženo (bolezensko)
+
območje
Če je škodoval interesom države
+
+
Iz razlogov obrambe države
+
+
Zaradi odnosov z določeno tujo državo
+
Iz razloga varstva javnega reda (notranje
+
+
varnosti države)
Kadar gre za vpletenost v trgovino z mamili
Ko bi ogrožal zunanjo varnost države
Če se hoče izogniti finančnim obveznostim
+
Možnost
diskrecijskega
odločanja
+
+
(diskrecijska pravica)
* v novem zakonu leta 1979 je bila možnost združena
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A

I

ZRN

+

+

+

RS
1991
-

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
-

+
-

+
+
+
-

+
-

JU 1965
JU 1979
A
I
ZRN
RS 1991
+
-

Zakon o potnih listinah jugoslovanskih državljanov
Zakon o potnih listinah državljanov SFR Jugoslavije
avstrijska zakonodaja o potnih listinah (do razpada SFRJ)
italijanska zakonodaja o potnih listinah (do razpada SFRJ)
nemška zakonodaja o potnih listinah (do razpada SFRJ)
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (za primerjavo)
zakonodaja ima določbo
zakonodaja nima določbe
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9
PRISPEVEK REZULTATOV
OZIROMA STROKI

RAZISKAVE

K

ZNANOSTI

Magistrsko delo kronološko sledi predhodnemu specialističnemu delu, v katerem je bila
obdelana enaka tematika od nastanka Kraljevine SHS do okupacije Kraljevine Jugoslavije,
to je obdobje od 1918 do 1941. V pričujočem delu so obdelane potne listine od napada na
Jugoslavijo 6. aprila 1941 do nastanka samostojne države Republike Slovenije 25. junija
1991. Rezultat je vsebinska in slikovna predstavitev potnih listin, ki so se izdajala in
uporabljala na ozemlju Slovenije in širše kot dela nekdanje skupne države. Torej
pričujoče delo ni samo prispevek k upravni znanosti, ampak tudi k občemu poznavanju
slovenske zgodovine.
Predstavljene so spremembe v pravnem redu vzporedno z notranjim političnim razvojem
nekdanje skupne države. Obenem so v tekstu prikazani tudi primerki posameznih listin,
aktov, odlokov in podobno. Najpomembnejši je del, ki obravnava obdobje II. svetovne
vojne, kjer je prikazano urejanje potovanj ter izdajanje potnih listin raznih vrst, tipov in
nivojev izdanih dokumentov. V tem obdobju so obdelane vse oblasti udeležene v vojni z
območja Slovenije, to so okupatorske in narodno osvobodilne oblasti, kakor tudi
dokumenti, ki so jih Slovencem oziroma Jugoslovanom izdajale zavezniške sile.
Predstavljene in obdelane so tudi listine, kot je na primer skupinski potni list
jugoslovanske kraljeve vlade za prebeg iz Jugoslavije v Egipt, diplomatski potni list Pepice
Kardelj za potovanje v Sovjetsko zvezo iz obdobja pred Informbirojem, diplomatski potni
list Edvarda Kardelja ter še vrsta drugih za slovensko zgodovino neprecenljivih in
nenadomestljivih dokumentov. Vrednost dela je pomembna za celotno območje nekdanje
Jugoslavije.
Obravnavala in primerjalno sem analizirala tudi varovalne oziroma varnostne posege na
potnih listinah, vendar se zaradi težke dostopnosti do gradiva nisem mogla temu področju
podrobneje posvetiti. Zainteresirani javnosti pa omenjeno poglavje lahko služi kot osnova
za preučitev potnih listin tudi z vidika varovalnih elementov, kot tudi pri nadaljnjem
raziskovanju v smeri tipologije, uporabe in izdajanja potnih listin.
Pričujoče delo potrjuje, da je potna listina kot državotvoren dokument zelo pomemben ali
celo najpomembnejši potovalni dokument. Pri tej trditvi izhajam iz naše ustavne določbe
(Ustava RS, 32. člen), ki govori o pravici do gibanja, izbiri bivališča, zapustitve in vrnitve v
državo. Moje osebno mnenje je, da nas bo globalna migracijska politika zelo kmalu
privedla do tega, da bo potna listina glede na številne nezakonite migracije in z njo
povezanimi negativnostmi (terorizem, organizirani kriminal itd.) spet postavila pred
"ograjo", ki bo vstop v državo omogočala le nekaterim in še to pod posebnimi pogoji.
Dokaz za to je več kot 130 držav, katerih državljani za vstop v Evropsko unijo potrebujejo
poleg potne listine tudi vizum kot vstopni naslov, ki ga z administrativnim aktom in z
uporabo "policijske" diskrecije dovoli (ali zavrne) državni organ. Tako ponovno pridemo do
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spoznanja, da je potna listina zelo pomemben, če ne najpomembnejši potovalni
dokument. Iz vsega navedenega izhajajo naslednje ugotovitve:
• Potni list kot državotvorni dokument je bil in je vez med posameznikom in državo,
da jo lahko zapusti in se vanjo ponovno vrne.
• Status posameznika (njegovo državljanstvo ali narodnost) je bil odločujoč, da je
lahko pridobil to listino. Za obdobje, ki sem ga v delu obdelala, je značilna
restriktivna politika izdajanja kot tudi odvzemanja potnih listin, ko je državni organ
presodil upravičenost razlogov za potovanje v tujino, ob zavrnitvi prošnje pa je
imel diskrecijsko pravico, še več svoje odločitve mu ni bilo treba obrazložiti.
• Z vidika njegove pravne narave gre za upravno odločbo. Le-ta danes posamezniku
daje pravice glede na namen uporabe, v času, ki ga obdelujem pa z omejitvijo, saj
prehod državne meje brez vizuma v potnem listu kar nekaj časa ni bil mogoč (na
določenem mejnem prehodu z namenom potovanja v eno ali več v vizumu
navedenih držav). Zakon o potnih listinah državljanov Jugoslavije iz leta 1965 je
prinesel spremembo, da posamezniku ni bilo potrebno pridobiti vizuma za vsako
potovanje v tujino, temveč le v primeru stalne ali pa začasne odselitve v tujino, ob
tem pa je moral izpolnjevati številne pogoje.
• Potne listine so javne listine, ki so jih tako kot danes, tudi v preteklosti izdajali
državni organi, na podlagi zakona. Za obdobje, ki ga opisujem, pa to ni vedno
veljalo.
• Predpisana je obličnost, ki se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala od
najenostavnejših do zelo zapletenih izvedb. Kljub svetovni globalizaciji,
evropskemu povezovanju in odprtosti meja, bo potna listina še naprej dokument,
ki se mu bodo države v cilju skupne in lastne zaščite vedno bolj posvečale.
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UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Potni list ima svojo zgodovino in tradicijo tudi v slovenskem prostoru. Zato sem želela
preučiti, kakšna je bila njegova pravna narava, posameznikov odnos z državo oziroma
oblastjo, kakšna in katera vez je bila potrebna, da ga je državljan lahko pridobil ter kakšni
so bili razpoznavni znaki te listine skozi različna zgodovinska obdobja in seveda pokazati
namen te listine – torej ali namen te listine ni bil zgolj potovalni, ali se je z njim lahko
dokazovalo tudi državljanstvo ali narodnost in ali so imetniki z njim lahko tudi vstopali v
različne pravne posle.
Pričujoče magistrsko delo je zainteresirani javnosti prineslo odgovore na prej navedena
vprašanja, omogočilo vpogled v večje število še neobjavljenih dokumentov, ki do te
objave sploh niso bili dosegljivi. Le-ta bodo lahko služila za nadaljnje raziskave. V delu
sem zbrala tudi vse zakonske akte s tega področja. Do neke mere sem obravnavala in
primerjalno analizirala tudi varovalne oziroma varnostne posege na potnih listinah. Lahko
pa zainteresiranemu bralcu služi kot povod in osnova za preučitev potnih listin tudi z
vidika varovalnih elementov kot tudi pri nadaljnjem raziskovanju v smeri tipologije,
uporabe in izdajanja potnih listin.
Zaradi tehničnih navodil za pisanje magistrskega dela žal ni bilo mogoče objaviti vseh
pridobljenih oziroma zbranih dokumentov, vendar sodim, da že objavljeni izbor omogoča
neko novo osvetlitev naše zgodovine in tako pomembnega dokumenta kot je potna listina.
Zagotovo bo predstavljeno magistrsko delo osnova za nadaljnje raziskave in objave s
tega področja, še posebej, če ga povežemo z že objavljenim specialističnim delom, s
katerim sem obdelala razvoj potne listine v obdobju prve skupne države od konca I.
svetovne vojne do začetka II. svetovne vojne (1918–1941).

85

11

ZAKLJUČEK

Magistrsko delo je pravzaprav nadaljevanje mojega specialističnega dela, v katerem sem
obdelala enako tematiko, torej zakonsko ureditev in uporabo potnih listin v Kraljevini
Srbov, Hrvatov in Slovencev, oziroma v kasnejši Kraljevini Jugoslaviji vse do njenega
razpada oziroma okupacije v letu 1941. Odločitev je nastala na podlagi dejstva, da mi je
bila na razpolago velika količina raznih vrst in tipov potnih listin, arhivske dokumentacije
in listinskih dokazov iz časa, ki ga obravnavam v svojem magistrskem delu. Kar nekaj sto
primerkov raznih potnih listin je bila podlaga za ilustracije k posameznim poglavjem in
temam. Tema sama in pa velikost nekdanje skupne države Jugoslavije zahtevata še bolj
podrobno obravnavo, kar pa bi bilo za magistrsko delo preobširno. Zato sem se v delu
osredotočila le na najbolj bistvene poudarke, ob upoštevanju dejstva, da to obdobje naše
zgodovine do zdaj še sploh ni bilo raziskano ali kakorkoli obdelano v kakšnem
znanstvenem elaboratu, delu, razpravi in tudi ne v kakšnem poljudnem tekstu. Strogo
ločevanje in obravnava zgolj slovenskega nacionalnega ozemlja nikakor ne bi bila
smiselna iz razloga, da smo se, z izjemo Neodvisne države Hrvaške, uprli skupnemu
sovražniku, po zmagi nad okupatorji pa skupaj živeli v eni državi, čeprav v svoji republiki.
Zato sem obdelala v posebnih poglavjih zakonsko urejenost področja potnih listin in
primerke potnih listin samih, tako v času razpada nekdanje države, kakor tudi posameznih
okupatorskih držav, ki so na okupiranih ozemljih uvedle svoj civilni ali vojaški ustroj.
Posebej sem obdelala tudi potne listine partizanskih enot in pa izpostavljenih, detaširanih
organizacijskih enot narodno osvobodilne vojske v tujini, pri zaveznikih. Posebej je
pomembno tudi obdobje takoj po koncu druge svetovne vojne, ko je kot prva v skupni
državi s pravzaprav zakonskim aktom uredila vprašanje potnih dovolilnic in potovanj prav
slovenska oblast in njen SNOS, torej Slovenski narodnoosvobodilni svet. Nedvomno je
zanimivo, da o tej temi ni nihče razpravljal niti na prvem zasedanju AVNOJ-a v Bihaču, niti
na drugem zasedanju istega zbora v Jajcu leta 1943. Res je da so posamezne partizanske
enote že prej izdajale svoje dovolilnice, ki so tudi predstavljene v magistrskem delu.
Po koncu vojne so se zadeve hitro uredile in nova oblast v Demokratski federativni
Jugoslaviji, ki je zaradi bistveno bolj zgodnje osvoboditve Beograda kot glavnega mesta,
začela delovati že leta 1944, je kmalu izdala prvi zakon s tega področja in sicer Zakon o
gibanju na meji leta 1947. Začetna zakonodaja se je zgledovala po vzoru (Sojuz
Sovjetskih Socialističeskih Respublik) ali poljudno rečeno Sovjetske zveze. Razkol in
odločni Titov »ne« ob resoluciji Informbiroja je potovalno politiko in ureditev sicer
nekoliko liberaliziral, vendar pa je uporaba samih zakonov še vedno bila v veliki meri
odvisna od diskrecije posameznih kadrov na ustreznih ustanovah. Zakonodaja se je sicer
tudi kasneje spreminjala, vendar pa so osnovne smernice ostale enake vse do ustave
SFRJ iz leta 1974, ko je prišlo do delne liberalizacije. Vendar tudi tukaj ne moremo govoriti
o enaki obravnavi prosilcev za potne listine oziroma uporabnikov potnih listin, saj se je za
Socialistično republiko Slovenijo sicer ista zakonodaja uporabljala in upoštevala dosti bolj
»mehko« kot v ostalih socialističnih republikah (Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni
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gori in Makedoniji) ali avtonomnih pokrajinah (Vojvodini in Kosmetu, torej Kosovu in
Metohiji). V času po uveljavitvi nove ustave se je sprostil tudi največji val delavcev na
začasnem delu v tujini, tako imenovanih »gastarbajterjev«, ki so vsi nosili jugoslovanske
rdeče potne liste. To je bil tudi čas ko je bilo mogoče brez viznega režima potovati v
največ držav na svetu, celo v Združene države Amerike, kar je bilo nemogoče za
marsikatero takratno evropsko državo.
Potne listine so se s časom sicer spreminjale, vendar so knjižice ves čas ostale v istem
strokovno tehničnem, pa tudi oblikovno pravnem razredu kakor najnovejše in najbolj
strokovno pripravljene tuje evropske potne listine. Kot zanimivost je omeniti, da so v
nekdanji Jugoslaviji tiskale svoje potne knjižice zelo mnoge arabske, azijske in afriške
države. Bili pa so potni listi takratne Jugoslavije izredno priljubljeni med špekulanti, goljufi
in kriminalci, pa tudi političnimi ubežniki vseh vrst ravno zaradi svoje široke potovalne
možnosti. Res pa je tudi da je bilo ponarejanje ali prenarejanje jugoslovanskih potnih
listin izredno težko in zaradi cele vrste tehničnih preprek praktično neizvedljivo. Sami
varovalni elementi potnih listin so bili zelo sofisticirani in bi potrebovali za obravnavo
posebno specializirano poglavje, ali še bolje delo. Tudi organi pregona, torej policija (v
tistem času imenovana najprej Ljudska milica in kasneje Milica, policisti pa miličniki) in
obveščevalni službi (civilna in vojaška) sta budno bdeli nad potnimi listinami in njihovo
uporabo. Prav poseben organ v ministrstvu za zunanje zadeve, takrat imenovanem SIP
(Sekretarijat inostranih poslova), pa je še posebej imel nalogo kontrolirati to področje.
Poseben segment potnih listin so bile tudi pomorske knjižice, imenovane tudi matrikule, ki
so imele status potnih listin v pomorskem prometu, brodarske knjižice, ki so bile izdajane
za isto nalogo v rečni mornarici in pa maloobmejne prepustnice za potovanje ljudi v
mejnih območjih. Izdajanje vseh teh dokumentov je bilo, tako kakor pri izdajanju potnih
listov, regulirano s posebno zakonodajo.
V magistrskem delu sem podala šest hipotez. Prve tri: da v Sloveniji nobena uradna
ustanova nima na enem mestu zbranih in obdelanih zakonskih aktov s tega področja, da
ni obdelana sprememba odnosa države do posameznika ob pridobitvi in uporabi potne
listine v tem časovnem okviru, da nima noben slovenski arhiv zbirke starih potnih listin in
jih tudi ni obdelal, sem v delu potrdila. Četrta hipoteza da pravna ureditev sistema potnih
listin ni bila primerljiva s pravno ureditvijo tega sistema v drugih evropskih državah, se ni
potrdila ampak je bila zavržena. Peta in šesta hipoteza, da je bilo to področje v času
okupacije države dobro tehnično urejeno in pa da je bila diskrecijska pravica pri izdajanju
in odvzemu potnih listin večja kot drugje po Evropi, pa sta bili le delno potrjeni. Točnejša
razlaga je v poglavju o hipotezah, podrobneje pa je to razvidno iz samega magistrskega
dela.
Magistrsko delo se zaključi z rezultati postavljenih nalog in opravljene raziskave, ki je bila
podrobna, obdelana z raznih vidikov in zelo temeljita in bo veliko prispevala k razjasnitvi
dela naše upravne zgodovine, saj gre za eno prvih tovrstno delo za to časovno obdobje, ki
je ne samo logično nadaljevanje mojega specialističnega dela, ampak tudi nadgradnja
diplomskega dela z naslovom: Potne listine na Slovenskem. Delo ja najbolj kompleten
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pregled potnih listin vzporedno z zakonodajo obdelovanega časovnega okvira na vsem
območju nekdanje skupne države, zato je logičen tudi prispevek magistrskega dela k
osvetlitvi in dokumentiranju zgodovinskega obdobja zadnjih petdesetih let skupne države,
od leta 1941 do leta 1991.
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Slika 120: Notranja platnica in prva stran stalne obmejne prepustnice SFRJ

Vir: zasebna zbirka
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Slika 121: Prednja platnica maloobmejne prepustnice SFRJ po letu 1979

Vir: zasebna zbirka

Slika 122: Notranja platnica in prva stran stalne obmejne prepustnice SFRJ po letu
1979

Vir: zasebna zbirka
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Slika123: Druga in tretja stran stalne malo obmejne prepustnice SFRJ po letu 1979

Vir: zasebna zbirka

Slika 124: Zadnja stran stalne malo obmejne prepustnice SFRJ po letu 1979

Vir: zasebna zbirka
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Slika 125: Strani za vize potnih listov DFJ in FNRJ

Vir: zasebna zbirka
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Slika 126: Papir z vzorcem FNRJ in SFRJ

Vir: zasebna zbirka

Slika 127: Zadnji uporabljan ornamentni vzorec pred razpadom SFRJ

Vir: zasebna zbirka
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