
Datum: 25.12.2015

Za božič ujete voznike na slovenskih počivališčih bo obiskal šoferski božiček

Zgodaj zjutraj je po slovenskem avtocestnem križu krenil na pot  "šoferski božiček" . V Sindikatu poklicnih voznikov

Slovenije so se zelo potrudili in od mnogih sponzorjev priskrbeli darila, ki jih bo šoferski  božiček danes na božič, cel

dan delil "ujetim" voznikom tovornjakov na slovenskih počivališčih .  Pozivamo medije ,  predvsem radijske , da

naznanijo karavano šoferskega božička in objavijo njegovo  dežurno telefonsko številko - šoferski božiček: 040 203

735, na katero lahko za obisk pokličejo na slovenskih počivališčih osamljeni ujeti vozniki tovornjakov.

Planet TV, 25.12. Danes ob 19:00 uri, od 5 do 8 minute:   ŠOFERSKI BOŽIČEK

Slovenska tiskovna agencija:  Šoferski božiček na avtocestnih počivališčih obdaruje voznike tovornjakov

24ur.com:   Šoferski božiček razveseljeval 'ujete' voznike tovornjakov

Planet TV:   Šoferski božiček na avtocesti deli darila tovornjakarjem

Svet24:   Tovornjakarji, pokličite šoferskega božička!

Slovenske novice:   Ste opazili šoferskega Božička?

Dolenjski list:   Šoferski božiček tudi na dolenjski avtocesti

Radio Krka:   Šoferski božiček obdaruje voznike tovornjakov

 

Spodaj so utrinki iz karavane šoferskega božička in priprav pridniih božičkovih pomočnikov iz Sindikata poklicnih

voznkov Slovenije - SPVS , ki se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsem sponzorjem. O svojih pripravah so včeraj tudi

objavili novico na svoji spletni strani, v povezavi z naslovom: V petek 25.12.2015 bo šoferski božiček obiskal

voznike

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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http://www.planet.si/tv/arhiv-video-vsebin.html#video_41350
https://www.sta.si/2214585/soferski-bozicek-na-avtocestnih-pocivaliscih-obdaruje-voznike-tovornjakov
http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/foto-soferski-bozicek-razveseljeval-ujete-voznike-tovornjakov.html
http://www.planet.si/novice/slovenija/soferski-bozicek-na-avtocestnih-pocivaliscih-obdaruje-voznike-tovornjakov.html
http://svet24.si/clanek/zanimivosti/pozitivne-novice/567d1d6aa43b6/tovornjakarji-poklicite-soferskega-bozicka
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ste-opazili-soferskega-bozicka
http://m.dolenjskilist.si/2015/12/28/147315/novice/dolenjska/Soferski_bozicek_tudi_na_dolenjski_avtocesti/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=186355
http://www.sindikatvoznikov.si/
http://www.sindikatvoznikov.si/
http://www.sindikatvoznikov.si/v-petek-25122015-bo-soferski-bozicek-obiskal-voznike/
http://www.sindikatvoznikov.si/v-petek-25122015-bo-soferski-bozicek-obiskal-voznike/
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še zgodnji zadnji pregled pred odhodom

hladno božično jutro
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hladno božično jutro

prvi obdarjeni voznik
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vozniki za voznike

vozniki za voznike
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vozniki za voznike

tudi predsednik KSS je pomagal...
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na božični večer...
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paketi za voznike

darila sponzorjev
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božični piškoti

pridne roke žena voznikov
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obisk in podpora predsednika KSS

priprave
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priprave

priprave
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priprave

priprave
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je že vse naloženo in pripravljeno
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