
 

                           ROKOVNIK AKTIVNOSTI ZVVS V LETU 2010 
 
Januar:  

 6. prvenstvo ZVVS v veleslalomu – Cerkno 2010 (30.01.2010) ………………………….….……..  
 

Februar 
 6. veteransko prvenstvo v smučanju in streljanju – Golte 2010 (7.2 2010) ……………….…..  
 8. pohod spomina in prijateljstva ob kulturnem prazniku – Vrba (08.02.2010) …………......  
 Seja predsedstva (12.2.2010) ………………………………………………………………….………....  

Marec……………………………………...................................................................................................................⁄ 
April 

 Seja predsedstva (2.4.2010) ………………………………………………….……………………….…..  
 16. Glavni zbor ZVVS (24.4.2010) ………………………………………………….……………….…...  
 3. Šarhov pohod – Trije kralji (25.4. 2010) ………………………………………….…….................   

 
Maj 

 Proslava ob 20. obletnici Maneverske strukture narodne zaščite (MSNZ) (17.5.2010) 
 Dan ZVVS – Geoss (22.5.2010) 
 7. mednarodno tekmovanje v vojaških disciplinah - Ankaran 2010 (28.- 29.5.2010) 

 
Junij 

 11. pohod po poteh generala Maistra v Slovenskih goricah – Cerkvenjak 2010 (5.6.2010) 
 10. veteranske ekipne športne igre - Slovenska Bistrica 2010 (12.6.2010) 
 4. kolesarski maraton Po poteh obeležij vojne 1991 – Vipava 2010 (19.6.2010) 
 13. pohod na Kokoš 2010, OZVVS Krasa in Brkinov Sežana (25.6.2010)  
 Praznovanje dneva  državnosti – Ljubljana  

 
Julij 

 12. pohod Ankaran-Triglav 2010 (3.7.-10.7.2010) 
 25.pohod članov ZB za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Zveze 

slovenskih častnikov na Triglav (9.-10.7.2010) 
Avgust 

 9. ribiško tekmovanje v lovu rib s plovcem – Ptuj 2010 (7.8.2010) 
 

September 
 Seja predsedstva ZVVS 
 19. pohod na Goteniški Snežnik - Kočevje 2010 (18.9.2010) 
 Svetovni dan miru – Cerje 2010 (21.9.2010) 
 11. teniško prvenstvo dvojic ZVVS – Zasavje 2010 (25.9.2010) 

 
Oktober 

 19. obletnica obeležitve odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije (25.10.2010) 
 Komemoracija ob dnevu mrtvih – Žale (29.10.2010) 

 
November 

 Seja predsedstva ZVVS 
 3. šahovski turnir za prehodni pokal ZVVS – Šmarje pri Jelšah 2010 (20.11.2010) 
 Svečanosti ob 60. letnici ustanovitve Svetovne veteranske organizacija (World veterans 

federation 1950-2010) – Pariz, Francija (26.11.2010) 
 
December 

 9. tradicionalno miklavževanje s svojci padlih v osamosvojitveni vojni 1991 (december 2010) 
 Prednovoletno srečanje predsedstva s predstavniki OZ VVS (december 2010) 

 
                                                                           Legenda: - aktivnost je bila realizirana 
                                                                           Legenda:  X - aktivnost ni bila realizirana 


