
ZADEVA: Seznam članov gospodarske delegacije iz Ruske federacije, Jaroslavl 

ZVEZA: Povratni obisk gospodarske delegacije iz Ruske federacije, regije Jaroslavl v času od 

5.10.2015 do 9.10.2015  

1. 
 

AGAT d.d. – Gavrilov-Jamska strojna tovarna 
Proizvodnja in popravila agregatov za letalsko 
tehniko, hidravlične naprave za premična dvigala 
in cestno tehniko, proizvodnja in popravilo 
naprav za regulacijo goriva za letalske motorje in 
plinske turbine, proizvodnja in popravilo 
hidravličnih naprav za premična dvigala, cestna-
gradbena in komunalna tehnika, proizvodnja 
sestavnih delov za avtomobilske motorje, 
proizvodnja števcev za tekočine in plin, 
proizvodnja blaga za široko potrošnjo) 

G. Solovyev Alexey 
Namestnik generalnega direktorja 

2. R.Farm d.d. – Farmoslavlj d.d. 
Tovarna zdravil. Proizvodnja sterilnih praškov v 
stekleničkah, sterilnih liofiliziranih praškov v 
stekleničkah, sterilnih koncentratov in raztopin v 
stekleničkah, tablet in kapsul. 

G. Paramonov Ivan 
Direktor "R-Pharm" d.d. in generalni 
direktor "Farmoslavl" d.d. 

3.  Rosjarpak d.o.o 
Proizvodnja embalaže za trgovino, živalsko 
hrano, kruh in slaščice, gradbeništvo, farmacijo, 
zmrznjeno hrano in za dom. Nemška oprema. 

G. Rožkov Nikolaj 
Generalni direktor 

4. SKTB ElPA d.o.o. 
-Znanstveno-raziskovalna in konstruktorska dela;                                                      

- Oporni rezonatorji  s širokim razponom 

delovnih temperatur;                                                       

- Termični rezonatorji-senzorji                                   

- Manometrični rezonatorji-senzorji                            

- Močnostni piezoelementi                                          

- Pretvorniki tlaka in temperature                               

- Javljalci tlaka in temperature s frekvenčnimi in 

digitalnimi izhodnimi signali                                      

- Kristalčni elementi in plošče (brušeni, polirani)   

- Obdelava kovin 

G. Poljakov Aleksandr 
Namestnik direktorja za znanost 

5. PSC Elektronika d.o.o. 
Izdelava in inštalacija visokotehnoloških 

varnostnih sistemov za podjetja s povečanimi 

zahtevami glede zaščite in varovanja. Rezultat 

20-letnega dela. Več kot 1000 realiziranih 

projektov. Unikatne tehnične in programske 

rešitve. Zaobjeto 23 regij Rusije in tujine. Rešitve 

za 20 področij (med njimi - energetika, civilno 

letalstvo, industrija, vključno z vojaško, 

bančništvo, trgovina in storitve, veliki kulturni in 

športni objekti idr.)  Inovacijski produkt družbe – 

programski kompleks za upravljanje varnosti 

Electronika Security Manager (ESM). ESM 

G. Ovčenkov Nikolaj 
Generalni direktor 



integrira tehnične rešitve zadnje generacije v 

enoten kompleks in omogoča reševanje naloge 

za inženirsko-tehnično varnost objekta in 

regulacijo sistema upravljanja z režimom tako, 

da je situacija pod realno kontrolo vodstva. 

6. NP AJUSIS 
Zaščita interesov avtorjev in nosilcev pravic na 
področju intelektualne lastnine, vključno z 
znanstvenimi in proizvodnimi organizacijami , 
posameznih avtorjev idr. 

G. Kryžanovskij Vladislav 
Predsednik Sveta NP AJUSIS 

7. NP AJUSIS 
 

G. Sitnik Aleksandr 
Član Sveta NP AJUSIS 

8. Jaroslavska vlada  
Oddelek za investicijsko politiko Jaroslavske 
regije 

G. Zolotovsky Andrey 
Jaroslavska vlada, direktor departmaja za 
investicijsko politiko Jaroslavske regije  

9. Jaroslavska vlada 
Oddelek za mednarodne in medregionalne zveze 
uprave za protokol in zunanje zadeve Vlade 
Jaroslavske regije 

Ga. Lebedeva Maria 
Vodja oddelka 

10. Komite za ekonomsko politiko, investicije, 
industrijo in podjetništvo Jaroslavske 
regionalne Dume (parlamenta) 
 

Kučmenko Aleksandr 
Predsednik 

11. Občina Jaroslavl 
 

Ga. Novik Jena 
namestnica župana za vprašanja 
upravljanja Jaroslavlja 

12 Občina Jaroslavl 
 

Mrs. Anashkina Elena 
poslanka v mestni občini Jaroslavlj 

13. Agencija za investicije in razvoj grozdov 
Jaroslavske regije 
 

G. Tamarov Boris 
Direktor 
 

 


