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Situacijska Soba 

** UKRAJINSKA KRIZA ** 
Časovnica pregleda: od 2. marca 2022 do 4. marca 2022. 

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

Povzetek analize stanja: 
• 2. marca so se vojaški spopadi v Ukrajini nadaljevali. Ruske čete so začele operacije za zavzetje 

ukrajinskega pristaniškega mesta, Herson. Spopadi so se vrstili tudi v ukrajinski prestolnici Kijev, po 
tem, ko je rusko obrambno ministrstvo pozvalo civiliste v Ukrajini, naj zbežijo iz države, hkrati pa je 
dejanja ruskih čet ponovno označilo za ˝posebno vojaško operacijo˝ in ne za ofenzivo, katere cilj je 
okupacija ukrajinskega ozemlja. Na isti dan so bila napovedana nova mirovna pogajanja ruskih in 
ukrajinskih delegatov, ki naj bi potekala 3. marca. Prav tako je 2. marca  Gruzija napovedala vložitev 
prošnje za članstvo v Evropski uniji.   

• 3. marca so ruske čete zavzele mesto Herson, v katerem živi približno 250.000 ljudi. To je trenutno 
največje ukrajinsko mesto, ki ga je zavzela ruska vojska. Spopadi so se nadaljevali tudi v Harkovu, 
Mariupolu in Kijevu, kjer so tamkajšnji prebivalci slišali več zelo hudih eksplozij. Ukrajinski 
predsednik, Volodimir Zelenski, je na novinarski konferenci pozval Zahod, naj poveča vojaško pomoč 
Ukrajini, hkrati pa posvaril, da po morebitnem padcu Ukrajine zelo verjetno sledijo še padci Estonije, 
Latvije in Litve. Predsednik Zelenski se je tudi zavzel za neposredni pogovor s predsednikom Putinom, 
kar je po njegovem mnenju edina rešitev za končanje vojne.  

• 3. marca je predsednik Putin opravil več kot uro in pol dolg telefonski klic s francoskim predsednikom, 
Emmanuelom Macronom. Ruski voditelj je v pogovoru napovedal, da bo nadaljeval 
˝brezkompromisen boj proti neo-nacistom v Ukrajini˝, in da bo zahteve celo zaostril, če bo Kijev 
zavlačeval s pogajanji. Predsednik Macron je po pogovoru dejal, da po njegovem mnenju najhujše šele 
prihaja.  

• Prav tako so 3. marca v beloruski regiji Brest potekala nova mirovna pogajanja ruskih in ukrajinskih 
delegatov. Po nekaj urah pogajanj je bil sprejet dogovor o vzpostavitvi območij humanitarnih 
koridorjev za evakuacijo civilistov, kjer obstaja tudi možnost začasne prekinitve ognja. Ruski zunanji 
minister, Sergej Lavrov, je na isti dan dejal, da Moskva ne bo dovolila Ukrajini, da obdrži 
infrastrukturo, ki lahko škoduje Rusiji, hkrati pa poudaril, da ne bo tolerirala niti nikakršne vojaške 
grožnje, ki prihaja iz Ukrajine. Dejal je tudi, da Rusija ne razmišlja o jedrskem spopadu in okrivil 
Zahod za ustvarjanje nepotrebne histerije. Poudaril je še, da mora komunikacija med Rusijo in 
Zahodom temeljiti na vzajemnem spoštovanju, hkrati pa je obtožil NATO, da išče način, kako 
prevladati.  

• 4. marca so ruske vojaške čete zavzele največjo jedrsko elektrarno v Evropi, v ukrajinskem mestu 
Zaporožje. Med topniškem obstreljevanjem je prišlo tudi do požara v elektrarni, ki je bil kmalu zatem 
pogašen. Strokovnjaki mirijo, da požar ne predstavlja resne grožnje za jedrsko varnost, in da radiološka 
situacija v Ukrajini ostaja nespremenjena. Ruski vojaki so se po zavzetju elektrarne začeli premikati 
proti Kijevu.  

• Generalni sekretar zavezništva NATO, Jens Stoltenberg, je 4. marca poudaril, da zavezništvo 
nasprotuje vzpostavitvi območja prepovedi preletov nad Ukrajino, saj bi, po njegovem mnenju, to 
pomenilo še več ubitih civilistov. Edini način za zagotavljanje območja prepovedi preletov je namreč 
poslati Natova letala v ukrajinski zračni prostor in sestreljevati ruska letala, kar pa pomeni tveganje 
obsežne vojne v Evropi. Predsednik Zelenski, ki je zahteval naj NATO vzpostavi takšno območje, je,  
, ob morebitni neuresničitvi le-te, pozval Zahod naj v znak pomoči ˝vsaj dostavi letala˝. Stoltenberg je 
prav tako opozoril, da sedanji konflikt lahko traja več let, ter da so se odnosi med Rusijo in Natom 
spremenili temeljito in dolgoročno.   
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