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Naslov projekta: Hotel Hudournik 
 
V sodelovanju z Frank proizvodnja strojev, Andrej Frank s.p., Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), študenti UP FAMNIT in UP FM 
(3): 1 študent študijskega programa Varstvo narave UP FAMNIT, 1 študent študijskega programa 
Računalništvo in informatika UP FAMNIT, 1 študent študijskega programa Management UP FM. 

 
Opis: Izmed vseh vrst ptic veljajo hudourniki za najbolj spretne in hitre letalce, ki večino svojega 
življenja preživijo v zraku. Zaradi svojega načina življenja jih je težko proučevati, o njih vemo še vedno 
zelo malo in so zato zelo skrivnostne ptice. Svoja prvotna gnezdišča v visokih, prepadnih in težko 
dosegljivih ostenjih so že v rimskih časih zamenjali z gradnjo gnezdišč na visokih stavbah, ki jih je 
ustvaril človek. Vsled stavbnih rekonstrukcij, novega načina gradenj, uporabe novejših gradbenih 
materialov, tehnik in standardov, hudourniki drastično izgubljajo primeren gnezdilni prostor. 
Izgradnja gnezdilnega stolpa predstavlja praktičen in neposreden primer naravovarstvenega poskusa 
z namenom izgradnje nadomestnih, dolgotrajnih in varnih gnezdišč za hudournike v urbanih mestnih 
jedrih. Zato je glavni cilj projekta izdelava načrta za konstrukcijo samostoječega gnezdilnega stolpa za 
hudournike, ki bo opremljen z ustrezno informacijsko-komunikacijsko (IK) opremo za neinvazivno 
opazovanje ptic v gnezdišču. Oprema bi nam omogočala uvid v nenavadno skrivnostno življenje teh 
ptic in sistematičen-znanstveni pristop k opazovanju ptic v gnezdiščih, poleg tega pa bodo gnezdilnice 
služile tudi kot pribežališče-zavetišče za mlade ptice, nesposobne letenja in samooskrbe, ki v naših 
mestih zaradi različnih dejavnikov padajo iz gnezd v času gnezdilne sezone. Gnezdilni stolp bi obenem 
predstavljal prvo okrevališče za hudournike v tem delu Evrope. V okviru projekta smo izdelali načrt za 
konstrukcijo nadomestnih gnezdišč navadnega hudournika (Apus apus) – samostoječega stolpa z 
gnezdilnicami; poleg tega smo po predhodnem podrobnem kartiranju gnezdišč v Kopru določili 
najbolj primerne lokacije za njegovo postavitev. Gnezdilni stolp je dodatno opremljen z ustrezno 
informacijsko-komunikacijsko opremo, ki smo jo zasnovali na principu video-nadzornih sistemov z 
ustrezno avtonomnostjo delovanja in prenašanja podatkov v nadzorni center, kjer bomo obdelovali 
in analizirali prejete podatke. Na ta način smo omogočili tudi sistematičen-znanstveni pristop 
opazovanja ptic v gnezdišču. Gnezdilni stolp s svojo samoniklo konstrukcijo sledi arhitekturnim 
posebnostim urbanega okolja in prispeva k izboljšani samopodobi mestnega okolja, afirmaciji lokalne 
skupnosti ter varstvu ptic. Izdelava načrta, izbor, programiranje in testiranje informacijsko-
komunikacijske opreme ter analiza gnezdivenih lokacij ptic s ciljem določanja najbolj primernih 
lokacij za postavitev stolpa predstavljajo prvi fazo k dokončni postavitvi hotela in okrevališča za ptice. 
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Fotografije izdelka oz. končnega produkta, ipd. 
 

 
 
Slika 1. Območje raziskave mesta Koper – mestno jedro ter naselji Markovec in Olmo 
 

 
 
Slika 2. Prostorska razporeditev zabeleženih gnezdišč v mestu Koper (Kartografska osnova: Google 
Earth, 2014). 
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Slika 3. Prostorska razporeditev zabeleženih gnezdišč na območju Markovca (Kartografska osnova: 
Google Earth, 2014). 
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Slika 4. Prostorska razporeditev zabeleženih gnezdišč na območju Olma (Kartografska osnova: Google 
Earth, 2014). 
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Slika 5. Izdelali smo prototip gnezdilnic za navadnega hudournika (Apus apus), ki jih bomo umestili v 
gnezdilni stolp. 
 

 
 
Slika 6. Rapberry Pi skupaj s senzorji DHT22, PIR in kamero PiNoir kot del informacijsko-
komunikacijske opreme na gnezdilnem stolpu. 
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Slika 7. Poskus uporabe ultrazvočnega senzorja, katerega smo potem nadomestili s PIR senzorjem, ki 
ima večji zorni kot detekcije in deluje na infrardeče žarke kot del informacijsko-komunikacijske 
opreme na gnezdilnem stolpu. 
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Slika 8. Eden od načrtov prototipa gnezdilnega stolpa za hudournike, ki ga je izdelalo podjetje Frank 
proizvodnja strojev, Andrej Frank s.p. 
 

Opis podjetja: Podjetje Frank proizvodnja strojev je bilo ustanovljeno leta 1985 in se nahaja v Gornji 
Bitnji pri Ilirski Bistrici. Odlikuje jih fleksibilnost in raznolikost – s svojimi dolgoletnimi izkušnjami 
pokrivajo najrazličnejše panoge. V podjetju se tako ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo strojev za 
obdelavo in pakiranje penastih umetnih mas, linij in strojev za živilsko industrijo, nizkotemperaturnih 
tračnih sušilnikov, linij in komponent za izdelavo lesnih peletov, galvanskih linij in komponent, 
tovornih in poniških dvižnih naprav, transporterjev, gorilcev na pelete, pakirnih naprav, nadstreškov, 
ograj, stopnišč in drugih unikatnih ali maloserijskih izdelkov po Vaši želji. Narejeni stroji so večinoma 
plod lastnih zamisli in idej, veliko jih je prodanih tudi v tujino (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, 
Nemčija, Turčija, Venezuela, Kitajska...). Že mnogo let so prejemniki najvišjih slovenskih priznanj GZS 
za inovacije. Večkrat so bili nagrajeni tudi s strani Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica in Občine 
Ilirska Bistrica. 
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Spletne strani  
 
Spletna stran projekta na UP FAMNIT: 
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti/hotel-hudournik/  
 
Spletna stran podjetja: 
http://www.frank.si/index.php?page=O-podjetju  
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