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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Kdaj je CIA odkrila 

izgradnjo Ţeljave? 

 

O Ţeljavi, podzemni protijedrski letalski bazi, sem podrobneje pisal v svoji 

nedavni knjigi Titovi »atomski« bunkerji
1
. Glede na cilj tega članka 

ponavljam samo nekaj konkretnih podatkov o poteku same izgradnje. 

Šifrirano ime objekta je bil »Klek« ali 505. Vojaško-politična odločitev je 

bila sprejeta 1954, sama izgradnja pa se je začele 1956. Predhodno je ekipa 

strokovnjakov GŠ JLA obiskala podobno podzemno bazo na Švedskem, 

vendar manjših dimenzij. Ţeljava je bila zgrajena v roku 12 leti, kar pomeni, 

da je bila predana v uporab 1968. 

Organi varnostne sluţbe JLA so na podlagi strokovnih zahtev, kakor tudi 

operativno-strateških namenov uporabe te podzemne letalske baze, naredili 

podrobne varnostno oceno same izgradnje po določenih fazah, kakor glede 

uporabe v daljšem časovnem obdobju. To je bilo vsekakor potrebno saj je 

šlo za glavno podzemno jedrsko zaklonišče, v katerem se bodo nahajale 

najmodernejša letala za odločilno odvračanje agresije v zračnem prostoru 

Jugoslavije. 

Ţal nimam nobenih dokumentov ali pa vsaj sekundarnih virov o tem kako je 

konkretno potekala protiobveščevalna zaščita proti tuji agenturi in 

observatorjem, posebno pa zaščite pred diplomatskim izvidniškimi potovanji 

tujih vojaških atašejev in njihovih pomočnikov. 

Logično predpostavljam, da so observirali in fotografirali: 
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a) Zunanjo okolico in določene spremembe (izgradnja vhodov in 

kaponirjev, izgradnja letalsko-poletne steze in drugih letaliških objektov. 

b) Odvoz materiala in kraj odlaganja, pa so na osnovi tega mogli ceniti o 

sami kapaciteti podzemne baze. 

c) Dovoz gradbenega materiala, delovnih strojev in načrtovane opreme, kar 

so najlaţje kontrolirali s stalne opazovalnice. 

d) Najbolj nevarni so bili vsekakor poskusi infiltriranja agentov med 

letalsko ali pomoţno osebje, tudi med vojake in navadne delavce ali pa 

vodje posameznih strokovnih ekip. 

Kaj se je od naštetega dogajalo v Ţeljavi bo seveda teţko ugotovili, če so, 

podobno kot sam objekt, uničeni tudi načrti in vsa ostala dokumentacija. 

Imamo pa ohranjene dokumente CIE, ki po svoji birokratski strukturi v 

določenih časovnih intervalih objavlja praktične vse svoje dokumenta, razen 

tistih, ki nosijo oznak »Drţavna tajna«! Na dokument CIA so me prijazno 

opozorili z novomeške filmske druţbe Virc, ki je posnela kratek youtube 

film z naslovom Houston, we have some problem! 

 

 

(Vir: »Ţeljvava«, zaščitni betonski kaponir, 1992, Google, Slike) 
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Kopija originalnog dokumenta CIA o 

izgradnji »Ţeljave« 
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                     (Vir: Cia Report, Bihač, Yugoslavija, 4 lista, Goggle, Slike) 
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Prevod dokumenta CIA o izgradnji 

»Ţeljave« 

 

CIA – poročilo RDP  (kodne in druge oznake, niso 

pomemembne, saj imamo glavni podatek: prvi datum 

observiranja in registracijo objekta). 

c) Nacionalni fotografski interpretacijski center 

Priloga k oddelek: /izbrisano/ 

Datum: 17. 6. 1968 

Misija 1103 – PODZEMNO LETALSKO OBMOČJE 

ZAŠČITE  NA VOJAŠKEM LETALIŠČU, BIHAĆ, 

JUGOSLAVIJA 

 

1. POMEN: prva fotografska identifikacija KH 

podzemnega letalskega območja zaščite v Jugoslaviji. 

2. LOKACIJA: 4,5 km od Bihaća, poleg planine 

Plješevice in 58 navtičnih milj juţno-zahodno od 

Zagreba. 

3. PRIPOMBE:  gradnja na letališču Bihać poteka 

verjetno ţe od leta 1959. Letališče so ob več 

priloţnostih opazovali in fotografirali zahodni vojaški 

atašeji, ki so poročali, da so poleg Plješevice opazili 
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jamske vhode in objekte v izgradnji ter vozno –  

letalske steze naravnost pod goro. Tudi drugi 

obveščevalni viri so posredovali govorice o gradnji 

obširnih podzemnih hangarjev in objektov za osebje in 

vzdrţevanje na letališču. 

  

4. DODATNA DOKAZNO GRADIVO. 

/izbrisano/ je večkrat obiskal  letališče Bihać in ugotovil 

naslednje: 

 Na osnovi pogovora z  jugoslovanskim oficirjem 

za zvezo obstaja moţnost, da v Jugoslaviji 

gradijo podzemno zaklonišče za letala mig. 

/izbrisano/ 

 Zaradi naravnih jamskih oblik bi v goratem 

področju okrog Bihaća zlahka  namestili večje 

število letal, podzemni hangarji pa bi bili na 

varnem pod  skoraj 5000 čevlji (1500 metri). 

 V gorah okrog letališča delujejo obhodne 

varnostne patrulje, ta varovalni postopek pa ni 

ravno v navadi na drugih letališčih. Skrajni 

varnostni ukrepi skupaj z velikostjo letališča in 

dolgo obdobje gradnje potrjujejo pomen teh 

objektov za jugoslovanske zračne sile. 

 

5. PRVA IDENTIFIKACIJA: ta misija 
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6. DATUM NEGACIJE: brez, toda dva od petih 

jamskih vhodov sta bila v izgradnji dne /izbrisano/ 

7. NADALJNJE OBRAVNAVA: brez 

 

8. DIMENZIJE/SPECIFIKACIJE: širine jamskih 

vhodov, zabeleţene od severa proti jugu /izbrisano/ 

 

9.  ZAPIS PO MISIJI: Nadaljnja analiza /izbrisano/ 

odkrije 4,5 navtične milje zahodno/severno-zahodno 

od Bihaća uporabno, verjetno betonsko vozno stezo v 

izmeri 2500 m x 42,5 m z dvema letališkima ploščama 

v pripravljenosti. Obe vozni stezi sta povezani s 

podzemnim letališkim območjem zaklonišča, ki ga 

sestavljajo štirje jamski vhodi s tremi 

vzletnimi/voznimi stezami v izmeri 2176 m x 23 m, 

2652 m x 21 m in 1628 m x 21 m. Dodatni jamski 

vhod se nahaja 2 navtični milji juţno od najdaljše 

vozne steze in ima cestno povezavo do najjuţnejše 

leţeče vzletne/vozne steze. Objekt s protiletalskim 

radarjem (ni na sliki) se moţno nahaja 3,1 navtične 

milje juţno/jugozahodno od središča najdaljše vozne 

steze. Večji vzdrţevalni objekti niso bili opaţeni. 

Letališče je verjetno opremljeno s pripomočki za 

pristajanje.  

 

             (Vir: prijateljev in avtorjev prevod, 2014, privatna zbirka) 
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Zaključek in izkušnje 

Iz poročila CIA nedvomno izhaja, da so zahodni vojaški atašeji ţe 

od samega začetka odkrili dejavnosti v vezi izgradnje podzemnega 

protijedrske zaklonišča. Končno, to so vedeli tudi organi vojaške 

protiobveščevalne sluţbe, ki si seveda registrirala vsakršno 

opazovanje in snemanje okrog Ţeljave in planine Plješevice. Čudi 

samo dejstvo, da CIA ne navaja sodobni britanski protiradarski 

sistem na samem vrhu Plješevice! 

Ker je CIA zdaj odkrila manj skrivne podatke o JLA in Jugoslaviji, 

se mlajšim raziskovalcem nudi prilika, da se lotijo raziskovanja 

podobnih primerov. 

In tretjič, nadebudni raziskovalci lahko celo naletijo na skrivne ali 

fikcijske projekte, ki jugoslovanski javnosti še nisi znani. 

 

Dodatek 

V svoji knjigi TITOVI »ATOMSI« BUNKERJI sem navedel tudi 

podatke, da so se predstavniki JLA pri izgradnji »Ţeljave« 

zgledovalo po švedskem objektu blizu Göteborga, ki je še vedno v 

uporabi in ga je novomeška filmska Virc obiskala in tudi posnela, 

pa objavljam samo nekaj fotografij s tega njihovega obiska,  

seveda z njihovim dovoljenjem. 

.  
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