SLOVIN

Jugoslavija v malem
Nova polnilnica brezalkoholnih pijač v Slovenčevi ulici za Bežigradom
l * kdo ne pozna Slovlna! Danes je to dclovna
orgBolzaviJa s 4300 »poslenimi. obseg letne proizvodnje ,k> 18.000 vagonov, katere vrednost presega
130 starlh milljard.
Impreslvni podatkl, kl pa ne povedo vsega. Pred
28 leti, ku je ta drlovna organizactja nastala kot
lzključno trgovsko-lzvozno podjetje, do danes, ko
Je Slovln prescgel republiške jn jusroslovanske okrlre, so se flclavcl borllt s težkimi pogo.)l. pokazall so
vlsoko stopnjo zrelostl ln odrckanja v korist višjib
eltonomsklh ciljev ln boljšega Jutri.šnjcga dne.
Organlziranost, delovna vnema In usposobljenosi
delavcev Slovlna pa BO bill pogoj za reziiltate, kl
jlh doscgajo. Flrma Slovln prcdstavlja danrs pojem
kvalltctc, tako na področju alknholnih ln brezalkoholnlh proizvodov, kot na podrnčju kmctljske dejavnostl. Znano Je, da Je dejavnost v tej delovnl organizacljl preaecla oike trgovske okvlre, posesla ]e

v bazo za svoje proizvode v kmetljst"O, Slovin pa
je tudi najraočnejši proizrajalec brezalko^olnih pija£
v Jugoslarijl.
Osnova za tako razSlrlter dejavnostl Je gotovo v
odrekanju iega sorazmerno mladega kolektiva in vla>
ganju sretlstcv v nove proizvodne objekte po vsej
Jugoslavtfji. po drugl stranl pa se Je Slovin širll l
Jntegracijtfmf večjih all manjših kmetijskih obratov.
Dane.s je v Slovlnu povezanih 16 temeljnlh orga>
nizacij združenega dela vinarsko-vlnogradniške, brez>
alkoholne in kmetijske dejavnosti s sedeži v Ljubljani, Marlboru, Brežlcah, Ljutomeru, Ormožu, Zafrrcbn. Sarajevu, Zemunu, Paliču, Rekovcu, Negotinu,
Skopju In Ohrldu. Skupaj razpolagajo s kletml, v
k.iterc ]e mo£ vskladi.ščlU 5000 vagonov vina, 17
avtomatsklmt pnlnllnlml linljami, z bllzu 400 tovornjakl In z vrč kot *600 hektarov lastnih obdelovalnih povrSln. Ob tem Je (reba upošievatl Se delrf
ve£ kot 2000 zasebnih kmetov — kooperantov, kl 8«
na osnovi dolporočnlh pogodb In s praricatnl, kol
jlh imajo dclavcl, vključujejo v delo temeljnth organizaclj združenega dela Slovina.
Ce govorlmo o združevanju ln raiti podjetja Slovln, ne govorimo samo o združevanju dela ln sredstev posameznlh TOZD, pač pa govnrimo tudl o bmenjavl Izkušenj, o uporabi nadaljne tehnologlje in
znanstvenih ter tchničnih dosežkovf kt predstavljBjo
pogoj za uspešno delo in poslovan.fe na lugoslovanskrm področju. Ob tem se v Slevlnu ne oz!ra.|o na
nzke regionalne In republlške lntercse, pač pa so
se prav na ta način uspcli rkljufltl v gospndarsko
žlvljenje vsch republlk In pakrajin, vkljužlli so se
t njlhove razvojne In dmžbenc plane, Id v bistvn
predstavljajo
tudl družbenl plan Jngoslavije kot
celote. Tudi v tem smlslu je Slovln Jugaslovansk>
dclovna organizacija, saj Interesi delavcev Slovlna
nlso prsv nlč drugsini od Interesov nas vseta.
Zametek Slovlna — Jugoslovana Je bil danaSnji
TOZD Slovenija vino — Ljubljana. Prav v zadnjem
času se Je dejavnost tudl v tem delu podjetja močno razmahnila In razšlrlla z izgradnjo nove polnil
nice za brezalkoholne pljače v Siovcnčev' ulfcl na
podrofju občine Bežlgrad. stekla pa 1e tudl nova
vinska polnilnlra v Fraiikopanskl ullcl.
Nova brezalkoholna poinilnlca s kapaclteto 24.000
steklenlčk na uro bo Ilubljanskcmu, SlrSemu slovenskemii in delu hrvatskesa tržišCa z Istro ln Daltnactjo Iahko zagotovlla dovolj vlsokokvalltetnlh —
brezalkoholnih pijač — cockte, juplja In llceninih
proizvodov firme Schweppes, katerlh 1e posebno \
sezonsklh meseclh močno primanjkovalo. NaJnoveJša tehnologija ln najmoderneiše polnllne naprave pa
zacntavljajo, da se bo kvaliteta teh prolzvodov 3e
izbnljšala in bo na ta način realiziran cilj, kl Je pri
delavclh Slovlna vedno prlsotpn: »Poslovnl ospehf
naj temeljljo na zaupanju našlh potroSnJkov. kate
rega pa bomo lahko dosegll Ie z naJviSJo možno
kvallteto svoilb nrolzvndOT.«

