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   Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju 

 

Jugoslovanski vesoljski program – mit 

ali resničnost? 

Kdo sta Franc Hafner, generalmajor JLA v pokoju in hčerka 

dr. Ana Hafner? 

 

Izjemen medijski odziv na napoved fikcijsko-dokumentarnega filma Houston, we have a 

problem (Houston, imamo težavo) režiserja Žiga Virca je v središče zanimanja javnosti 

zastavil tudi osnovno vprašanje, ali je »jugoslovanski vesoljski program« – mit ali 

resničnost. 

Raziskovalci iz znanstvene sfere bodo seveda odgovorili, 

da gre za navadno fikcijo, tudi mit. Menda se oglašajo tudi 

bivši pripadniki ameriške CIE, ki sploh zanikajo obstoj 

jugoslovanskega vesoljskega programa, seveda pa ne 

morejo zanikati, da je prav CIA v sedemdesetih letih 

vložila ogromne napore, da bi ugotovila,  kaj se je dogajalo 

okrog vasice Željava oz. pod goro Plješevica na meji med 

Bih in Hrvaško, kjer je JLA intenzivno gradila protijedrsko 

zaklonišče za nadzvočna letala
1
. 

Radovedneži, pa tudi pristaši t. i. »teorije zarot« bodo 

najbrž postavili vprašanje: »Kaj pa, če je bilo res?« V svoji 

knjigi Titovi »atomski« bunkerji
2
 sem na str. 53 zapisal 

naslednje: 

Proti koncu leta 2011 se je v javnosti pojavil na Youtubu  filmček z naslovom »Houston, we 

have a problem!« Boštjana in Žige Virca, ki sta s spretnimi montažami »dokazovala, da je 

Jugoslavija na Željavi imela dejansko vesoljski center, ki ga je Tito za nekaj milijard 

dolarjev celo prodal Američanom! Zato sem januarja 2012 Mirku Vorkapiću, obiskovalcu 
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mojega spletišča, odgovoril naslednje: »Gre za posrečeno potegavščino! Na Youtubu je 

mogoče prav vse objaviti. Tega centra na Željavi pri Bihaću ni bilo. Bil sem tam leta 

1980 na študijskem potovanju s Šolo ljudske obrambe v Beogradu«. Kmalu je sledilo tudi 

»priznanje« obeh slovenskih protagonistov, da je pač šlo za navadno fikcijo. 

Pozorni bralci bodo seveda ugotovili, da sem v Željavi zanikal obstoj »vesoljskega centra«, 

kakor je bil prikazan v filmčku na Youtubu, nisem pa seveda zanikal obstoja 

»jugoslovanskega vesoljskega programa«! 

Nasprotno! Prav v omenjeni knjigi sem pisal o svojem sosedu, pokojnem general-

polkovniku in mag. Avgustu Vrtarju, ki je bil v obdobju 1981–1987 tudi pomočnik 

zveznega sekretarja za ljudsko obrambo za znanost in raziskovanje v oboroženih silah 

SFRJ. Na str. 118 omenjene knjige sem zapisal: 

V javnosti je malo znano, da je prav ta center (CEOP – Center za ekspertno ocenjevanje 

projektov in programov razvoja in raziskovanja) pod vodstvom generalpolkovnika Vrtarja 

v drugi polovici 80-ih let zavrnil projekt jugoslovanskega »izvidniškega satelita« po 

francoski ali izraelski varianti kot nerentabilnega in nerealnega, pa čeprav so ga 

predlagali vojaški obveščevalni in organi državne varnosti. 

Drugače povedano – »jugoslovanski vesoljski program – satelitski« je zares obstajal, kar 

bo mogoče preveriti tudi v arhivih JLA, ko bodo odprti. Seveda je ta program vseboval, 

poleg obveščevalnega satelita, tudi izgradnjo nosilne rakete in vse ostalo za lansiranje 

satelita. 

Osebno sem prepričan, da bi ta projekt tudi zaživel, saj smo se že pred tem lotili  projektov 

atomske bombe, tanka M-84, nadzvočnega lovca »Orel«, posodobljene protiletalske 

(sovjetske) rakete S-300 in drugega. Za vsemi temi projekti je bila »armada« 7.000 

vrhunskih strokovnjakov namenske (vojaške) proizvodnje. Le denarja je vedno 

primanjkovalo … 

Ne smemo pozabiti, da so tudi naši vojaški raziskovalci prebirali napovedi raznih 

futorologov, piscev znanstvenofantastičnih romanov, npr. Julesa Verna, pa tudi 

slovenskega častnika tehnične stroke v avstro-ogrski vojski Hermana Potočnika - 

Noordunga, ki je že 1928 dokazoval možnost potovanja po vesolju …  

V sedanjem napovedniku filma Houston, we have a problem je na začetku navedeno, da 

Ivan, sicer znanstvenik v NASI, »skupaj s Francem, upokojenim generalom JLA, ki je bil 

zadolžen za tajnost jugoslovanskega vesoljskega programa, razkriva kompleksno mrežo 

skrivnosti, laži, manipulacij in umazanih iger«. 

Nazadnje je bil hrvaškim gledalcem predstavljen neimenovani »protiobveščevalni častnik 

JLA v pokoju, ki navaja zanimive in za zgodbo važne podrobnosti«, saj je skrbel za 

varnostno zaščito jugoslovanskega vesoljskega programa«. 
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Moj hrvaški znanec Petar Stipetić, generalpolkovnik v pokoju, je te dni v Večernjih 

novostih menil, da nismo imeli vesoljskega programa, medtem pa je Josip Manolić, najbolj 

znani hrvaški varnostnik, dokaj dvoumno odgovoril, da je v politiki vse mogoče, ker je 

Tito okrog sebe zbral ugledne in sposobne znanstvenike. 

Kot poznavalca Željave in tudi pisca leksikografskih člankov o slovenskih generalih in 

admiralih me je nekaj znancev radovedno spraševalo, kdo je ta »general Franc«, saj s 

takim imenom ni nobenega slovenskega generala na mojem seznamu. 

Odgovoril sem, da je pač treba počakati na aprilsko premiero filma v Ljubljani oz. še prej 

na svetovno premiero na festivalu Tribeca v New Yorku. 

 

Kdo sta Franc Hafner, generalmajor JLA v 

pokoju, in hčerka, dr. Ana Hafner? 

Obstajal je dogovor, da se do premiere filma ne bodo odkrivali nastopajoči. 

Eden od radovednežev je sicer uganil, da bi ta »general Franc« lahko bil tudi jaz, saj se 

vedno podpisujem s »F.« – začetnico očetovega imena »Franc« . 

Tako je! 

Avtorji filma so me verjetno z razlogom povabili k sodelovanju in mi nadeli psevdonim 

»Franc Hafner, generalmajor JLA v pokoju«, predvsem pa so me »uporabili« kot 

strokovnjaka za varnostno zaščito t. i. »jugoslovanskega vesoljskega programa«! 

Svojo odločitev za sodelovanje v tem dokumentarnem filmu sem utemeljil na treh 

osnovah, in sicer: 

1. Če je Herman Potočnik - Noordung, slovenski častnik, leta 1928 znanstveno 

napovedal možnost konstrukcije vesoljske rakete in potovanja v vesolje, zakaj ne bi 

mogli predvidevati, da bi mladi slovenski znanstveniki in strokovnjaki tudi uresničili 

njegove napovedi, še posebej, ker so obstajali konkretni projekti za lansiranje satelita, 

rakete ter tudi posamezni projekti v mednarodnem vesoljskem sodelovanju. 

2. Kot strokovnjak za varnostno problematiko sem imel tudi določene izkušnje, kako se 

izvajajo konkretne operativne akcije protiobveščevalne zaščite (primer OA »Kapela«). 

Ena od skupnih operativnih akcij na celotnem ozemlju SFRJ, ki sem jo leta 1986 

predlagal in začrtal osnovne smeri, pa je celo nosila moje ime – »Marjan«.  

3. Nenazadnje, režiser in producent filma, Žiga in Boštjan Virc, sta mi dovolila, da v 

filmu  

tudi navedem (ponovim) vzroke za razbijanje skupne države SFRJ, ki sem jih pred tem 

tudi javno predstavil v svoji knjigi »Balkanski vojaški poligon«. Tudi režiser filma je 
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iskal odgovore na vprašanje, zakaj bi lahko propadel »jugoslovanski vesoljski 

program« oz. zakaj je dejansko propadla Jugoslavija. 

Dodatno sem režiserju in producentu filma predlagal, da v bodoči film vključita tudi 

kakšno žensko vlogo zaradi učinka »Mate Hari«. Konkretno sem predlagal svojo 

hčerko, dr. Ireno, kot strokovnjakinjo za varnostno-obveščevalne zadeve in tudi 

izkušeno filmsko igralko. Predlog je bil sprejet in v filmu se pojavi »dr. Ana Hafner« 

kot »slovenska Mata Hari«. 

 

Hčerkine filmske reference pa so naslednje: glavna 

vloga Jagode v filmu Ko zorijo jagode,  vloga 

Ljudmile v beograjski TV seriji Svetozar Marković, 

vloga Kovačeve Milke v Dražgoški bitki (propadli 

projekt), vloga Marjetke v filmu Deseti brat, vloga 

Veronike v TV–nadaljevanki Gorenčev vrag, vloga 

hišnikove hčere v filmu Učna leta izumitelja Polža in 

druge. 

 

 

 

 


