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Regija Vladimir (Владимирская область) 

 

 

 

 

Regija Vladimir ima izjemo geografsko in gospodarsko lego. Umeščena je v center evropskega dela 
Ruske federacije. Meji na Moskovsko, Jaroslavsko, Rjazansko in Nižnjegorodsko regijo, glavno 
mesto regije je Vladimir, ki ima 352 tisoč prebivalcev. Osnovna veroizpoved — pravoslavno 
krščanstvo,  ima zelo globoke zgodovinske korenine. Veliko število prelepih znamenitih cerkva. 
Vladimir spada v sedmerico ruskih mest, ki tvorijo t.i. Zlati obroč. 
 
Površina — 29.084 km². 
Prebivalstvo — 1.405.613 (2015). 
Regionalna prestolnica — mesto Vladimir.  
Razdalja do Moskve — 178 kilometrov. 
Letno obišče regijo več kot 2 milijona turistov. 
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Regijo sestavlja 19 okrožij in 22 mest ter 36 mestnih naselij in 2477 vasi, mesto Raduzhny ima 
status zaprtega teritorialnega območja.  
• GDP: 307 mrd rub. (2013) = cca 10 mrd dol. USA. 
• GDP na prebivalca: cca. 7,2 tisoč. dol. USA. 
 
Podnebje regije je zmerno kontinentalno, povprečna temperatura januarja je 13 stopinj Celzija pod 
ničlo, julija pa 19 stopinj Celzija.  
 

Glavne transportne poti potekajo po treh od štirih linij Transsibirkse železnice, med avtocestami je 
najpomembnejša M7 “Volga”. Potniški in tovorni promet potekata tudi po rečnih poteh, po rekah 
Klyazma in Oka, dve večji pristanišči: Vyazniki in Murom, ponašajo pa se tudi z ladjedelnico v 
Gorokhovetsu. Lokalno letališče Semyazino je locirano 5 kilometrov iz Vladimirja, v regiji pa je tudi 
vrsta vojaških letališč. 
 

Gospodarstvo 
 
Regija Vladimir regija je ena gospodarsko najbolj razvitih regij centralne Ruske federacije. V 
obsegu industrijske proizvodnje je med 20 največjimi ruskimi regijami. Njenih devet največjih tovarn 
izdeluje več kot 30.000 različnih izdelkov, ki jih izvažajo v več kot 70 tujih dežel kot tudi v druge 
regije Ruske federacije. 
 
Osrednjo vlogo v gospodarstvu regije Vladimir ima industrija, poseben pomen ima tudi federalni 
transport. Federalno financiranje regionalnega proračuna znaša 25 %. Delež kmetijske proizvodnje 
v GDP — 9 % (2006) (12 %—2005). Regionalno vodstvo podpira razvoj izletniškega, 
zgodovinskega in ekološkega turizma. 
 
Kmetijstvo regije Vladimir je specializirano na velika polja, vzrejo prašičev, ovc, koz in puranov. 
Gojijo pšenico, rž, oves in pridelujejo kvas. Imajo nekaj podjetij za predelavo rib (največja je v 
Vorshi.sha”). Imajo tudi veliko čebeljnajkov. 
 
Zastava in grb Vladimirske regije 
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Industrija 
 
Osnovni delež v industrijskem sektorju ima strojegradnja in obdelava kovin, ki ustvarjajo do 40 
odstotkov industrijskega proizvodnje, bistvena je tudi 
prehrambna industrija (do 17 % industrijskega 
proizvodnje), elektroenergetika (10 %), steklarstvo (do 
7 %) in lahka industrija (okrog 5 % industrijske 
proizvodnje). 
 
Naravni viri 
 
Z naravnimi viri regija ni bogata. Na voljo so samo 
gradbeni materiali (glina, mivka, pesek), šota. 
 
Strojegradnja 
 
Strojegradnja je glavna industrija Vladimirske regije, ki prispeva 40 % celotne regijske proizvodnje. 
Glavni centri strojegradnje so Vladimir, Kovrov, Murom, Kolčuginski rajon.  
Velika podjetja: 
• Tovarna za proizvodnjo motorjev in traktorjev,  
• Tovarna za proizvodnjo elektromotorjev,  
• Tovarna za proizvodnjo električnih naprav Elektropribor, Vladimir, 
• Mehanska tovarna Kovrov,  
• Tovarna za proizvodnjo gradbene tehnike Kovrovec,  
• Tovarna »Degtjarev«, 
• Elektromehanska tovarna Kovrov  

 
• Tovarna za proizvodnjo železniških kretnic v Muromu,  
• Strojna tovarna v mestu Murom, 
• Tovarna za proizvodnjo lokomotiv v Muromu,  
• Tovarna Elektrokabel v Kolčuginu 
• Tovarne avtomobilskih sestavnih delov: Avtosvet v Kiržaču in OSVAR v Vjaznikih, Stakol,   

      Petuški, Avtopribor v Vladimiru. 
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• Tovarna za proizvodnjo dvižne tehnike Elevatormelmaš d. d. 
• Strojna tovarna v Selivanovu  
• GMS Črpalke (Bavleni) d.d. 
 
Metalurgija 
 
• Tovarna za obdelavo barvnih kovin v Kolčugino, valjanje, proizvodnja cevi,  
• namenska proizvodnja. 
 

Obdelava kovin 
 
• «Kolčug-Micar» — proizvodnja posode in nakita. 
 
Prehrambna industrija 
 
Najbolj sta razvita predelava mleka in slaščičarstvo 
• Največji združenji — «Mleko» in «Opolje» 
• Največja pekarna v regiji — «Vladimirski hlebokombinat« 
• Čokoladna tovarna koncerna Kraft Foods (čokoladna tovarna v Pokrovu), ena od  

    največjih  v Rusiji in tovarna za slaščice v mestu Sobinka. 
 

  
• Tovarna bombonov družbe «Ferero Russia» v vasi Vorša Sobinskega rajona. 
• Tovarni alkohola «Vladalko» in «Aleksandrovskij». 
• Tovarna Nestle za pripravo juhe Maggi v Vjaznikih. 
 
Energetika 
 
Za regijo je značilno bistveno pomanjkanje energije, ¾ potreb se uvaža iz drugih regij Centralne 
Rusije. Največje podjetje v elektroenergetiki — «Vladimirenergo«. 
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Največji objekti so — Vladimirska hidrocentrala- TEC-2 s kapaciteto 407 MW, in razdelilna 
podpostaja 750 kV kap. 2500 MWA. 
Poraba energetskih virov leta 1999: 
• Naravni plin — 2,6 mlrd м³ 
• Premog — 323 tisoč ton 
• Naftni derivati — 647 tisoč ton 
• Uvoz električne energije — 3,9 mlrd KWh  

 
Steklarska industrija 
 
Vladimirska regija ima dobro razvito steklarsko industrijo.  
 

  

 
• Tovarna kristala v Gusevu 
• Steklarna F. E. Dzeržinski v Gusevu 
• «Simbol d.d.» (Kurlovo) 
• «Krasnoje eho d.d.» (naselje Krasnoje Eho) 
•  «RASKO» (naselje Anopino) 
•  «RUSDŽAM» (Gorohovec) 
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Тransport 
 
Osnovni pretok blaga Vladimirske regije poteka po treh od štirih poti Transsibirske železnice, poleg 
tega gre skozi regijo velik del Moskovske železnice. Največja vozlišča so Aleksandrov, Vladimir in 
Murom. Glavni operater železniškega prometa RŽD d.d. 
 
Na drugem mestu so cevovodni transportni sistemi: 
• Dva naftovoda «Nižnji Novgorod — Rjazan » in še dva naftovoda «Nižnji  
• Novgorod — Jaroslavlj» (skupaj najmanj 45 mio ton/letno), 
• Plinovodi «Nižnji Novgorod — КС Murom и «Nižnji Novgorod — Ščolkovo,  
• skupni tranzit več kot 6 mrd м³/letno.  "ОАО «Gazprom» d. d. 
• Naftovod za transport dizelskega goriva Kstovo — Rjazan (najmanj 2 mio ton/letno  
• Danes se gradi druga veja naftovoda za 8,4 mio ton dizelskega goriva letno.   
• «Transneft» d.d.. 
 
Po cestah se prevaža do 10 mio ton tovora letno. 
 

 
Po magistralnih daljnovodih se prenaša električna energija in sicer  samo za Vladimirsko regijo več 
kot 4 mrd KWh. Razvita je plovba tovornih in potniških ladij po reki Kljazma  in še posebej po Oki, 
znana pristanišča sta Vjazniki in Murom. Deluje letališče za lokalne linije Semjazino (5 km od 
Vladimira). Nad samo regijo poteka velik del zračnih koridorjev vzhodne moskovske smeri. 
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Kmetijstvo 
 
Za regijo je značilno proizvodnja pšenice, rži, ječmena, ovsa, krompirja,  sadja in zelenjave. Vodilna 
panoga v kmetijstvu je živinoreja, perutnina, koze, ovce, konjereja. 
 
Na sliki: znameniti Vladimirski konj »vlačilec-тяжеловоз«).  

   
 
Z živinorejo se ukvarja 25 podjetij, obstaja tudi nekaj ribogojnic (največja je Vorša). Kmetijske 
površine — 866,1 tisoč hektarjev. Močno razvito čebelarstvo. 
 
Znanost, šolstvo, kultura 
 
Z znanstvenimi raziskavami se ukvarja več kot 30 ustanov. Med njimi so naslednje: 
• NIKTI za razvoj motorjev za traktorje in kombajne 
• NII »Steklarstvo«» 
• VNIKPTI za organska gnojila in šoto 
• VNII za zaščito živali 
• VNII za sintezo mineralne surovine 
• VNII za veterinarsko virusologijo in mikrobiologijo (Volginskij) 
• NIPKiTI elektrostrojegradnje 
• FKP «Državni laserski poligon Raduga“» (ZATO Radužni) 



8 

 

• VNII Signal 
• NIPTI «Mikron» 
• GNU «Vladimirski NIISH Rosselakademije» 
 

  
 
Največje šolske ustanove: 
• Vladimirska državna univerza 
• Vladimirska državna humanistična univerza 
• Kovroska državna tehnološka akademija  
• Vladimirski pravni inštitut (akademija) Ministrstva za pravosodje.  
 
Zelo razvita mreža osnovnošolske in srednješolske izobrazbe. 
 

Gledališča, knjižnice in druge kulturne ustanove 
 
Regionalno dramsko gledališče, Lutkovno gledališče, Filharmonja, Regionalna znanstvena 
knjižnica, vrsta modernih kinodvoran, vsako leto poteka festival animacijskega filma v mestu 
Suzdalj. S področja obrtniških umetnosti je najbolj znano pletenje, zlatarstvo in barvne lesene 
miniature (naselje Mstera). 
 

    
 
 


