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Gradnja ukrajinskega optičnega omrežja z ukrajinsko slovenskim 
partnerstvom 
 

Dveletni program Ukrtelekoma in Iskratela financirata slovenski banki 
 
 
Kranj, Slovenija, in Kijev, Ukrajina, 10. februar 2022 – V okviru 12 milijonov evrov 

vrednega programa gradnje optičnega omrežja, ki bo premostilo digitalni razkorak v Ukrajini, 

so bili prvi trije milijoni evrov investicije uspešno izkoriščeni. Partnerstvo med Ukrtelekomom, 

Iskratelom in slovenskima bankama na čelu s SID banko bo pomagalo povezati več kot 1,3 

milijone ljudi po Ukrajini. 

Investicija je del 12-milijonskega programa širitve optičnega omrežja v 300 krajih po različnih 

ukrajinskih regijah, zagnanega lani. Finančna shema programa dokazuje potencial 

mednarodnega sodelovanja za zagotovitev finančnih pogojev, boljših od običajne komercialne 

ponudbe bank. Finančno sodelovanje s slovenskima bankama omogoča dostop do 

dolgoročnega kapitala na mednarodnem trgu in je del prizadevanj bank, da bi slovenskim 

podjetjem pod konkurenčnimi pogoji omogočili širitev poslovanja na trge izven Evropske unije. 

»To je prvi korak našega uvajanja optične infrastrukture v Ukrajini, s katerim ciljamo na 60-

odstotno rast števila naročnikov na optiki in prihodkov od nje. Sodelovanje s slovenskimi 

partnerji dokazuje sposobnost Ukrtelekoma, da pridobi dolgoročni kapital na mednarodnih 

trgih po konkurenčnih pogojih in z njim izvede obsežne infrastrukturne projekte,« je dejal 

izvršni direktor Ukrtelecoma Jurij Kurmaz. »Zahvaljujoč takemu učinkovitemu 

finančnemu partnerstvu lahko v Ukrajini pospešujemo razvoj sodobne digitalne 

telekomunikacijske infrastrukture, premoščamo digitalni razkorak in omogočamo ljudem 

uporabo digitalnih storitev v vsakdanjem življenju.« 

Program širitve vpeljuje optično omrežje tako na podeželskih kot na mestnih območjih, pri 

čemer uporablja sodobno telekomunikacijsko opremo, proizvedeno v Sloveniji v Iskratelovih 

proizvodnih centrih. Strankam bodo z njo omogočeni dostop do interneta s hitrostjo do 1 Gb/s, 

storitve IP-televizije ter druge internetne storitve. 

»V sodelovanju z Ukrtelekomom in našimi slovenskimi finančnimi partnerji bo program gradnje 

optičnega omrežja prinesel boljše možnosti v različnih regijah po Ukrajini,« je dejal izvršni 

direktor Iskratela Robert Kuzmič. »Ta naložba dokazuje, da poleg izvedbe kompleksnih, 

celostnih projektov obvladujemo tudi zagotavljanje privlačnih finančnih pogojev, oboje pa bo 

omogočilo gigabitno povezljivost več kot 1,3 milijonom ljudi in 530.000 gospodinjstvom.« 

V letu 2021 je Ukrtelekom položil več kot 13.600 km novega optičnega omrežja in razširil 

infrastrukturo GPON v 1.200 mestih in vaseh. Posodobljeno omrežje omogoča dostop do 

polnega nabora digitalnih storitev v javnem in zasebnem sektorju. 

https://ukrtelecom.ua/
https://www.iskratel.com/
https://www.sid.si/
https://www.iskratel.com/si/podjetje/novice/2021/09/1282-Ukrtelekom-in-Iskratel-uvajata-program-siritve-opticnega-omrezja-v-Ukrajini-vreden-12-milijonov-evrov


  

»Spodbujanje digitalne preobrazbe tako na ravni posameznih podjetij kot na ravni javne 

infrastrukture v Sloveniji in na tujem je ena izmed ključnih prioritet SID banke. Projekt Iskratela 

in Ukrtelekoma smo prepoznali kot pomemben izvozni projekt za financiranje SID banke,« je 

povedal predsednik uprave SID banke Damijan Dolinar. »Veseli me, da slovenske banke 

financiramo projekt skupaj, saj to dokazuje, da banke uspešno sodelujemo za dobrobit 

slovenskih podjetij. SID banka nenehno sodeluje s slovenskimi podjetji, kakršno je Iskratel, in 

jim nudi ustrezne možnosti tako financiranja kot tudi zavarovanja njihovih ambicioznih 

poslovnih načrtov v tujini.« 

Za več informacij o Ukrtelekomu, Iskratelu in SID banki obiščite https://ukrtelecom.ua, 

https://www.iskratel.com oziroma https://www.sid.si. 

 
### 

 

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je 
spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih storitev 
podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. 
Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih 

storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja 
in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega 
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih 
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot 
ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali 
morebitni poslovni finančni posredniki.  
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