POROČILO O IZVEDBI
PROJEKTNE SKUPINE DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM KAMNIK ZA NOV
LOGOTIP IN NAROČANJE HUDIJEV V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
oktober, november in december 2021
Projektna skupina DS GSŠRM Kamnik za nov logotip in naročanje hudijev je bila ustanovljena
4. oktobra za namen naročanja, organizacije logističnega dela naročanja hudijev ter
implementacijo sprememb na tem področju. Za vodjo je bila določena Iza Trunk.
Na zadnjem sestanku je projektna skupina naredila evalvacijo in pripravila poročilo o izvedbi
naročanja ter spreminjanja logotipa na šolskih hudijih.
1)
Projektna skupina je od tiskarne, s katero šola sodeluje, pridobila več ponudb različnih tipov
hudijev in njihovih barvnih opcij. Ob razpravi so se člani odločili za hudije, ki so dobaljivi v
črni, temno sivi, temno modri, rdeči, bež in beli barvi. Med temi barvami so lahko dijaki
izbirali ob naročanju, ki je potekalo od 8. do 15. novembra. Prejeli smo 335 naročil, v vrstnem
redu barv: 89, 49, 28, 38, 63, 68.
2)
Projektna skupina je na Instagram računu dijaške skupnosti 6. oktobra oznanila javni razpis
za nov logotip na šolskih hudijih, ki je bil do polnoči 17. oktobra odprt v spletni učilnici. Na
razpis je prispelo več kot deset predlogov. Člani projektne skupine so vsakega pregledali,
komentirali in naredili ožji izbor. V ožji izbor so prišli trije, na koncu pa so se vsi strinjali za
logotip poslan s strani dijaka Luka Verč, ki vsebuje kvadrate (spodaj). Člani so kasneje
predlagali odstranitev kroga zaradi neskladja s podobo novega logotipa.
Poleg tega je bil članom projektne skupine všeč še logotip s podobo Maistra s sončnimi očali.
Dijaška skupnost bo te hudije uporabila za svoje namene.
3)
Izbran je bil model hudija, ki je boljše kvalitete od prejšnjega. Končna cena hudijev je bila
zato višja, znašala je 21.3€.
4)

Hudiji so iz tiskarne prispeli 20. decembra. Člani projektne skupine so jih do konca decembra
razdelili po razredih, plačilo pa je bilo izvedeno prek položnice.
5)
Po koncu deljenja hudijev je projektna skupina tekom revizije ugotovila, da je prišlo do nekaj
nesporazumov ali napak glede naročanja, tako da naročenih hudijev niso dobili vsi dijaki.
Pomembno je, da dijaki neprispelih hudijev niso plačali. Projektna skupina zato ob koncu
predlaga, da se skupaj z naročanjem special edition hudijev Dijaške skupnosti omogoči še
dodatna naročila šolskih hudijev.
Zapisala:

Kamnik, januar 2022
V vednost:
- člani in mentorica projektne skupine,
- parlament DS GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- arhiv – dijaška skupnost.

Iza Trunk
vodja projektne skupine

