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Dogodek so podprli: Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, 
Občina Renče-Vogrsko, Občina Ajdovščina, Občina Vipava, Občina Cerkno, Občina Brda, Občina Idrija, Občina Bovec,  
Lokalna turistična organizacija BOVEC, INTRA LIGHTING d.o.o., Mlinotest Živilska industrija d.d. 

Javna agencija SPIRIT Slovenija med 6. in 8. oktobrom 2015 skupaj s partnerji organizira tridnevni delovni obisk 
gospodarske delegacije iz ruskega Jaroslavlja v Sloveniji. V tem času bosta v Ljubljani in Novi Gorici potekala 
poslovna foruma z B2B srečanji med jaroslavljskimi in slovenskimi podjetji ter obiski ruskih podjetnikov v 
slovenskih podjetjih. 

NOVA GORICA 
 

ČETRTEK, 8. OKTOBER 2015 - velika dvorana novogoriške mestne hiše  
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

 

 

PROGRAM DELOVNEGA OBISKA : 

11.00 – 14.00 Gospodarska konferenca z B2B srečanji: 
• Uvodni pozdravni nagovori  
• Predstavitev poslovnega okolja in priložnosti za krepitev gospodarskega 

sodelovanja med regijama 
• Predstavitev slovenskega poslovnega okolja s poudarkom Goriške regije 
• Podporne institucije v regiji 
• Predstavitev gospodarske delegacije iz Jaroslavlja 
• Individualni poslovni pogovori – B2B 

14.00 – 15.00 Pogostitev 

15.00 – 15.30 Kulturni program 

15.30 – 17.00 Krožni ogled mesta Nova Gorica 

  

Vsa zainteresirana podjetja Goriške regije vabimo, da se udeležite dogodka in izkoristite priložnost za srečanje z 
jaroslavljskimi partnerji, izmenjavo informacij in navezavo novih stikov.  

Kotizacije za udeležbo ni, rok za prijavo je 30. september 2015. Prosimo, da nam na elektronski 
naslov rra.sp@rra-sp.si sporočite vaš interes na B2B srečanje, tako da izpolnite priloženo prijavnico.  

 

Več informacij: ga. Tanja Drobnič, T: 01 589 18 94, E: tanja.drobnic@spiritslovenia.si,  in g. Črtomir Špacapan, T: 05 
330 66 89, E: crtomir.spacapan@rra-sp.si . 
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PRIJAVNICA NA SREČANJA B2B s predstavnikom gospodarske delegacije ruskega Jaroslavlja 
NOVA GORICA – četrtek, 8. oktober 2015 

 
Ime podjetja : _____________________________________________________________________________________________________ 
Naslov : ___________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. +386 _____________________________ Fax: +386_______________________________  E-mail: ________________________ 
Spletna stran : ___________________________  Kontaktna oseba : ___________________________________________________  
 
Zanima nas srečanje – prosimo obkrožite : 
X): AGAT d.d. – Gavrilov-Jamska strojna tovarna, zastopa g. Solovyev Alexey, namestnik generalnega direktorja 

Kratek opis: 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. 

 
X) : R.Farm d.d. – Farmoslavlj d.d. - zastopa G. Paramonov Ivan, direktor "R-Pharm" d.d. in generalni direktor 

"Farmoslavl" d.d. 
Tovarna zdravil. Proizvodnja sterilnih praškov v stekleničkah, sterilnih liofiliziranih praškov v stekleničkah, sterilnih koncentratov in 
raztopin v stekleničkah, tablet in kapsul. 

 
X) : Rosjarpak d.o.o. - zastopa g. Rožkov Nikolaj, generalni direktor 

Proizvodnja embalaže za trgovino, živalsko hrano, kruh in slaščice, gradbeništvo, farmacijo, zmrznjeno hrano in za dom. Nemška oprema. 
 
X) : SKTB ElPA d.o.o. - zastopa g. Poljakov Aleksandr, namestnik direktorja za znanost 

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. 

 
X) : PSC Elektronika d.o.o. - zastopa g. Ovčenkov Nikolaj, generalni direktor 

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 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. 

 
X) : NP AJUSIS – zastopa g. Kryžanovskij Vladislav, predsednik Sveta NP AJUSIS 

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

 
X) : Jaroslavska vlada - zastopa g. Zolotovsky Andrey, direktor departmaja za investicijsko politiko Jaroslavske 

regije  
Oddelek za investicijsko politiko Jaroslavske regije 

 
X) : Agencija za investicije in razvoj grozdov Jaroslavske regije - zastopa g. Tamarov Boris, direktor 
 
Datum : ________________________        Podpis : __________________________ 
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