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Situacijska Soba 

** UKRAJINSKA KRIZA ** 
Časovnica pregleda: od 6. novembra 2022 do 20. novembra 2022. 

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

Povzetek analize stanja: 
• Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 7. novembra dejal, da se najhujši boji dogajajo v Doneški 

regiji, kjer se ruske sile trudijo doseči majhne ozemeljske pridobitve, predvsem okoli mest Bahmut in 
Avdivka. 

• Predsednik Zelenski je isti dan izjavil, da se je Ukrajina pripravljena pogajati z Rusijo in nadaljevati s 
pogovori o miru, a le ko ruska vojska umakne vse enote iz okupiranih ukrajinskih ozemelj, ruska vlada 
plača reparacije za vso storjeno škodo in ko bodo vsi vojni zločinci primerno obravnavani s strani 
sodišča. 

• 7. novembra je lastnik ruskega zasebnega vojaškega podjetja Skupina Wagner Jevgenij Prigožin, ki je 
pomembna osebnost v ozkem krogu predsednika Putina, dejal, da so se Rusi vmešavali v ameriške 
predsedniške volitve leta 2016, kar je v preteklosti večkrat zanikal. Prigožin prav tako ne skriva več, 
da stoji za Skupino Wagner in dobiva vse več vpliva na ruski domači politični sceni. 

• Ruske oblasti so 8. novembra nadaljevale z evakuacijo prebivalcev Hersona v notranjost ruskega 
ozemlja, medtem ko so njihove vojaške sile pripravljale obrambne položaje okoli mesta v pričakovanju 
ukrajinske protiofenzive. 

• 8. novembra je bilo prav tako potrjeno, da je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan 
ponovno v stikih z ruskimi predstavniki z namenom znižanja napetosti, ki bi lahko vodile k večjemu 
spopadu med ZDA in Rusijo glede Ukrajine. Obe strani sta začeli z nadaljevanjem pogovorov o 
strateškem jedrskem orožju z namenom omilitve napetosti ob ruskih grožnjah z uporabo tega orožja, 
če se bo Zahod odločil aktivno vključiti v ukrajinsko vojno. Washington naj bi poleg tega Ukrajino 
spodbujal k pogajanjem z Rusijo. 

• Severna Koreja je 8. novembra zanikala trditve ZDA, da je poslala pošiljke orožja Rusiji in da tega ne 
bo storila niti v prihodnosti. To je bila posledica izjave Johna Kirbyja, govorca Bele Hiše za nacionalno 
varnost, v kateri je izjavil, da Severna Koreja zalaga Rusijo z artilerijskimi granatami in raketami preko 
bližnjevzhodnih in severnoafriških držav z namenom prikrivanja izvora transporta. Tako Rusija 
najverjetneje skuša obnoviti izrabljene zaloge artilerijskega streliva, ki ga je večino že porabila med 
osemmesečnim bojevanjem v Ukrajini. 

• Iranski viri so poročali, da je 8. novembra Teheran obiskal sekretar ruskega sveta za nacionalno varnost 
Nikolaj Patrušev, da bi se pogovoril o prodaji iranske vojaške opreme Rusiji. Rusi naj bi si predvsem 
želeli balistične rakete in brezpilotna letala iranske proizvodnje, kot so Shahed-131 in Shahed-136, ki 
so bila množično uporabljena v nedavnih ruskih napadih na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. 
Ruski nakup iranskih brezpilotnih letal in raket verjetno kaže na to, da državi primanjkuje vojaških 
elektronskih komponent za izdelavo lastnih visoko-natančnih orožij v Rusiji zaradi zahodnih sankcij. 

• Po dnevih pripravljanja obrambnih položajev okoli mesta Herson je ruski obrambni minister Sergej 
Šojgu ruskih silam ukazal umik iz mesta in njegove okolice zaradi prihajajoče ukrajinske 
protiofenzive, ki je imela namen osvoboditi to regionalno središče. Umik je bil izveden pod vodstvom 
novega poveljnika ruskih sil v Ukrajini, generala Sergeja Surovikina. 

• Po večtedenski protiofenzivi na jugu Ukrajine so 11. novembra ukrajinske oborožene sile osvobodile 
mesto Herson. Med praznovanjem tega dogodka s strani prebivalcev mesta je predsednik Zelenski 
ukazal previdnost zaradi morebitnega ruskega maščevanja ob tej strateški zmagi. 12. novembra so bile 
v mestu izvedene operacije za stabilizacijo. 
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• Nadaljnja ukrajinska protiofenziva na jugu države se bo najverjetneje upočasnila sak bodo sedaj 
ukrajinske sile morale prestopiti reko Dneper, da bi nadaljevale prodor, kar bi lahko postalo težavno 
zaradi ruskih obrambnih položajev na vzhodnem bregu reke. 

• 13. novembra je lastnik Skupine Wagner Jevgenij Prigožin od urada ruskega generalnega tožilstva 
zahteval, da začne preiskavo proti guvernerju Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu, potem ko je v 
javnost prišel posnetek, na katerem plačanci Wagnerja usmrtijo enega svojih vojakov, ki naj bi 
dezertiral. 

• Po umiku iz Hersona je Rusija izvedla enega največjih raketnih napadov v zadnjih mesecih, ki je imel 
za cilje ukrajinska mesta in infrastrukturo. V napadu, ki se je odvil 15. novembra, je bilo uporabljenih 
več kot 90 raket.  

• Napad se je zgodil med srečanjem G20 na Baliju, kjer je večina prisotnih voditeljev obsodila rusko 
vojno v Ukrajini in njene posledice. Predsednik Zelenski je prav tako imel govor med tem srečanjem, 
v katerem je Rusijo izključil kot del te skupine. 

• V istem napadu je ena od raket zadela kmetijo na poljski strani poljsko-ukrajinske meje, čeprav ni 
jasno ali je bila raketa del ruskega arzenala, uporabljenega v napadu, ali pa je bila dela ukrajinske 
protiraketne obrambe, ki je skušala sestreliti ruske rakete. Zahodni predstavniki trdijo, da je slednja 
verzija dogodka bolj verjetna in da ta dogodek ne bo vodil k povečani napetosti med Natom in Rusijo. 

• Do 20. novembra je bila v ruskih raketnih napadih poškodovana ali uničena skoraj polovica ukrajinske 
energetske infrastrukture. Tako ukrajinsko ministrstvo za energijo kot DTEK, največje ukrajinsko 
zasebno energetsko podjetje, sta sporočila, da to še ni razlog za paniko ter da Ukrajincem ni potrebno 
zapustiti države, saj vojaško in civilno osebje ves čas izvaja popravila  energetskega sistema. 
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