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Inženiring, vodenje projektov

Industrijski
inženiring

Ekologija Energetika Logistični sistemi Gradbeništvo 

RIKO globalno vodenje projektov 
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RIKO mednarodna prisotnost 
• Sedež in projektno vodenje v Sloveniji  ⌂

• Glavne dejavnosti in predstavništva v SND, EU in na Balkanu □

• Proizvodna podjetja v Sloveniji in na Hrvaškem •

⌂

□

□

□

□

•
•
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Industrijski inženiring

• Več kot 20 let sistemski dobavitelj vodilnim proizvajalcem vozil in delov 

• Glavni partnerji

Rusija: AVTOVAZ, Avtodizel (GAZ Group), ZIL, KAMAZ

Belorusija: MAZ, MTZ, MZKT
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Skladiščni in logistični sistemi 

• Avtomatsko skladišče in distribucijski center IKEA, Moskva

• Avtomatsko skladišče gotovih izdelkov Lebedjanskij, Lebedjan

• Skladišče in distribucijski center globoko zamrznjenega mesa Rubež, St. Petersburg

• Skladišče in distribucijski center za farmacevtsko tovarno Darnica, Kiev
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Gradbeništvo 

• Hotel Peter I., Moskva
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Maketa – fasada hotelaMaketa – fasada rezidenčnih prostora

Maketa – fasada administrativnega poslopja 

Hotel Kempinski, Minsk – v gradnji 
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Hotel Kempinski, Minsk – gradbišče 

Hotel 

Administrativno 

poslopje
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Hotel Kempinski, Minsk – construction site

VZORČNA SOBA

Dobavitelji: Мarmor

Hotavlje, Stilles…
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Ekologija 

• Integrirano upravljanje z odpadki

• Obdelava odpadnih vod 

• Alternativni viri energije

Najsodobnejše tehnologije in rešitve
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Energetika in distribucijski sistemi

Hidro in termoelektrarne

Transformatorske postaje
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HE Sveta Petka, Makedonija

Projekt „na ključ“, 2008-2012

• Francisova turbina

• Moč 36,4 МW

• Višina jeza 64mž

• Stikališče 110 kV

• Proje
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Transformatorske postaje in stikališča

Transformatorska postaja 110/10 kV Dolginovskaja, Minsk, Belorusija – zgrajena v 2012 

Osnovna oprema • 2 transformatorja, 40 MVA vsak
• 110 kV kabelska linija 7 km
• Oprema za110 kV stikališče 
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Transformatorske postaje in stikališča

Transformatorska postaja 110/10 kV Gruševskaja, Minsk, Belorusija – v gradnji

Osnovna oprema • 3 transformatorji, 40 MVA vsak
• 110 kV kabelska linija 6,8 km
• Oprema za110 kV stikališče 
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Montažne hiše RIKO 

• Trenutno gradimo naselje 12 vil v mestu Soči 
• Prestižna lokacija na hribu s pogledom na Črno morje
• Sodelovanje s priznanimi švedskimi arhitekti Sandel Sandberg 
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Naselje Soči - gradbišče
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Naselje Soči - gradbišče
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Rusija – poslovno okolje

• Velik trg, prisotna vsa svetovna konkurenca

• Kupna moč: visoka v Moskvi in velikih mestih

• Moskva, St.Peterburg zelo nasičena, priložnosti v 

rastočih regijah (Samarska, Sverdlovska…) 

• Luksuzni izdelki – novodobni ruski potrošniki

• Industrijski trg B2B: modernizacija državnih podjetij še v 

teku

• Financiranje projektov 
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Poslovna kultura v Rusiji

• Skupne slovanske korenine – razumevanje 

poslovnih in socialnih običajev

• Nujno znanje ruskega jezika

• Bolj poudarjena osebna komunikacija ali preko 

telefona kot npr. e-mail

• Pomembna tudi neformalna komunikacija
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Napovedi 

• Rusija kmalu med 5 vodilnimi gospodarstvi

• Rusija-EU: energetska politika, projekt Južni tok

• Slovenija-Rusija: zelo prijateljski odnosi, ki se 

odražajo v rasti gospodarskega sodelovanja

• Slovensko-ruski poslovni svet: 

- deluje od 2010

- 3.7. srečanje z ministrom za zunanje zadeve

- 2.9. slovensko-ruska visokotehnološka konferenca,                                   

v sodelovanju z Blejskim strateškim forumom
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Kontakt 

RIKO d.o.o.

Bizjanova 2

1000 Ljubljana, SLOVENIJA

riko@riko.si

Tel. +386 1 58 16 300

Fax. +386 1 58 16 340

www.riko.si

mailto:riko@riko.si

