
 
 

 

Društvo za modelarstvo in aeronavtiko MODRA PTICA 
1230 DOMŽALE 

matična št.: 5244838     davčna št.: 49716000 
 

Plan dela društva za leto 2023                       Vir, 01. 02. 2023 
 

Ime – vrsta dejavnosti Kratek opis dejavnosti Cilj in namen dejavnosti Načrtovani datum Kraj izvajanja 
dejavnosti 

Novoletno srečanje Tradicionalno srečanje 
na stezi 

Modelarsko razvedrilna 
dejavnost 

 
02. januar 2023 

Vzletna steza 
v Krtini 

Mini RC Indoor Vir Treningi in druženje 
modelrajev 

Zimski treningi za poletno 
sezono 

od januar 
do marec 2023 

Dvorana Vir 

Občni zbor društva 
 
 

Občni zbor Pregled pretekle dejavnosti, 
poročila o delu, finančno 

poročilo, potrditev plana dela  

 
24. februar 2023 

ob 19.30h 

Sejna soba 
KS Vir 

Tradicionalna otvoritev 
modelarske 
sezone 2023 

 

Priprave na začetek 
letalne sezone s čistilno 

akcijo in ureditev 
modelarske steze v Krtini 

Ureditev steze, ureditev 
kontejnerja na stezi 

 
18. marec 2023 

ob 14 h 

Vzletna steza 
v Krtini 

Organizacija mednarodne 
tekme Air-Combat 

Mednarodno 
tekmovanje v zračnih 

bojih  (SLO, A) 

Modelarska tekmovalna 
dejavnost 

16. april 2023 
 

Vzletna steza 
v Krtini 

Opravljanje izpita za 
operaterja brezpilotnega 

letalnika 

Glede na nova EU 
pravila o uporabi 

brezpilotnih letalnikov 

Modelarska 
izobraževalna dejavnost 

konec aprila Sejna soba na 
Viru 

Druženje modelarjev s 
piknikom 

Letenje z modeli na stezi 
v krtini in spoznavanje 
dejavnosti posameznih 

članov 

Pridobivanje novih znanj 
in izmenjava izkušenj 

maj, junij, julij, avgust, september 
2023 

-zadnja sobota v mesecu- 
(v juniju Memorial Janeza Cotmana) 

Vzletna steza 
v Krtini 

Pobočni vikend  
 

Pobočno jadranje 
skupaj s kolegi 

modelarji iz Passaua, DE 

Druženje modelarjev junija ali julija 2023 Ambrož pod 
Krvavcem ali 

Strmca 

RC piknik Off Road 1:8 Tekmovanje z modeli 
avtomobilov OFF 

ROAD 

Modelarska tekmovalna 
dejavnost 

03. junij 2023 Steza OFF 
ROAD v 
Komendi 

Srečanje Multi GP 
 

Srečanje modelarjev 
multikopterji 

Popularizacija dejavnosti 4. junij 2023 Vzletna steza 
v Krtini 

DLG piknik Piknik z udeležbo DLG 
pilotov 

Druženje modelarjev 17. junij 2023 Vzletna steza 
v Krtini 

Začetniški modelarski tečaj 
za 

osnovnošolce (letala) 

Tečaj praktične 
izdelave letalnih 

modelov 

Modelarska 
izobraževalna dejavnost 

(mimimalno 5 otrok) 

šol. leto 2023/2024 
1 x tedensko sreda  

po 2 uri 

Sejna soba na 
Viru 

Heli srečanje  Srečanje modelarjev Popularizacija dejavnosti 
(Andrej Jemec) 

23. september 2023 Vzletna steza 
v Krtini 

Dan tehnične kulture Predstavitev dejavnosti 
društev s področja teh. 

kulture občanom 

Popularizacija tehnične 
kulture 

datum ni določen 

 
Češminov 

park v 
Domžalah 

Nočno letenje Krtina Druženje 
modelarjev letalcev 

Prosto letenje september / oktober 2023 Vzletna steza 
v Krtini 

Tradicionalni uradni 
zaključek 

sezone 2023 

Zaključno druženje 
modelarjev letalcev 

Prosto letenje in ureditev 
infrastrukture za zimo 

21. oktober 2023 Vzletna steza 
v Krtini 

 
Predsednik DMA Modra ptica 
Avguštin OGRINEC 


