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Situacijska Soba 

** UKRAJINSKA KRIZA ** 
Časovnica pregleda: od 25. marca 2022 do 28. marca 2022. 

[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.] 
 

Povzetek analize stanja: 
• 25. marca so ruske vojaške sile izvedle več raketnih in letalskih napadov na okolico Kijeva, 

Harkova in drugih ukrajinskih mest. V mestu Mariupol še naprej potekajo ulični spopadi, ruske 
čete pa naj bi bile vse bližje središču mesta. V raketnem napadu na gledališče v Mariupolu, naj bi, 
po poročanjih Združenih narodov umrlo okoli 300 civilistov. Od začetka invazije naj bi sicer po 
njihovih podatkih umrlo več kot 1081 civilistov, številka pa naj bi bila v resnici še večja. Ukrajinski 
predsednik, Volodimir Zelenski, je v nočnem nagovoru sicer dejal, da so ukrajinske enote zadale 
˝močne udarce˝ ruskim silam. Po njegovem poročanju naj bi bilo ubitih že okoli 16.000 ruskih 
vojakov. Na isti dan so se voditelji Evropske Unije in ameriški predsednik, Joe Biden, dogovorili 
o dobavi 50 milijard kubičnih metrov ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina EU na leto. 
Na isti dan je ruska vojska začela izvajati vojaške vaje na Kurilskih otokih med Rusijo in Japonsko. 
Rusija se je namreč pred nekaj dnevi umaknila iz mirovnih pogajanj z Japonsko po tem, ko je 
Japonska uvedla sankcije proti Rusiji. Državi se še vedno pogajata o mirovnem sporazumu ob 
koncu druge svetovne vojne, saj je bilo med njima takrat podpisano samo premirje. Glavni razlog 
za razhajanja so ozemeljske zahteve v Kurilskih otokih. 

• 26. marca so ruske sile obstreljevale mesto Lvov, na zahodu Ukrajine, ki do tedaj ni bilo tarča 
tolikšnih spopadov kot druga mesta po državi. Na isti dan se je predsednik Biden na Poljskem 
sestal z ukrajinskim zunanjim ministrom, Dmitrom Kulebo in z ukrajinskim obrambnim 
ministrom, Oleksijem Reznikovim.. Srečal se je tudi s poljskim predsednikom, Andrzejom Dudo. 
Biden je poudaril pomembnost 5. člena zavezništva NATO, ki določa, da je napad na eno državo 
članico zavezništva napad na vse. Dejal je, da ZDA ta člen smatrajo za ˝sveto zavezo˝, poudaril pa 
je tudi pomembnost o sodelovanju in enotnosti članic zavezništva. Na obisku na Poljskem je 
predsednik Biden razburil ruskega predsednika, Vladimirja Putina, z izjavo, da Putin ne sme ostati 
na oblasti. Moskva je na isti dan sporočila, da so cilji prve faze ˝posebne vojaške operacije˝ v 
Ukrajini doseženi. Rusija naj bi zdaj osredotočila na pridobitev nadzora nad jugovzhodno 
ukrajinsko regijo Donbas.  

• 27. marca je samooklicana Ljudska republika Lugansk na vzhodu Ukrajine pod vodstvom pro-
ruskih separatistov sporočila, da bi lahko kmalu izvedli referendum o priključitvi Rusiji, ukrajinska 
stran pa trdi, da referendum na okupiranem območju nima pravne osnove. Predsednik Zelenski je 
na isti dan več kot 90 minut govoril z ruskimi neodvisnimi mediji, za katere je dejal, da se z Rusijo 
ne bo pogajal, če bo tema pogovorov demilitarizacija ali denacifikacija. Hkrati je dejal tudi, da je 
ruska invazija na Ukrajino hujša od vojn v Čečeniji, saj naj bi po njegovih besedah Rusija izbrisala 
rusko govoreča mesta z obličja zemlje. Predsednik Zelenski je znova pozval Poljsko, naj Ukrajini 
pošlje letala in tanke. Dejal je, da je za pomoč Ukrajini dovolj le en odstotek tankov in letal  
zavezništva NATO.  

• 28. marca je Ukrajina začasno ustavila evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Župan Mariupolja, 
Vadim Bojčenko, je sicer opozoril, da je mesto na robu humanitarne katastrofe, in da ga je treba 
nemudoma v celoti evakuirati. Na isti dan je predsednik Biden zagotovil, da si ZDA ne prizadevajo 
za spremembo oblasti v Rusiji, čeprav je dan prej dejal, da predsednik Putin ne sme ostati na 
oblasti. Tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov, je dejal, da bodo še naprej spremljali besede 
predsednika Bidna, saj bi le te lahko škodile odnosom med Rusijo in ZDA. Predsednik Zelenski je 
pred novim krogom pogajanj dejal, da bo Ukrajina vztrajala pri neodvisnosti in ozemeljski 
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celovitosti. Pod pogojem potrditve na referendumu in zagotovitve varnosti v Ukrajini, se je 
predsednik Zelenski pripravljen pogajati tudi o nevtralnosti države.  
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