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Na razpisu, ki ga je Univerza v Mariboru objavila v sodelovanju z Elektro Maribor d.d., se
je za naziv najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2012/2013
potegovalo kar 25 študentov iz 11 različnih fakultet. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali
univerzitetna profesorja, prof. dr. Zoran Ren iz Fakultete za strojništvo, prof. dr. Mihaela
Koletnik iz Filozofske fakultete, strokovna sodelavka iz oddelka za izobraževanje in
študentske zadeve, Nika Sajko ter študentki Tea Markotić in Eva Senica, je na podlagi
študijske uspešnosti in drugih dosežkov ocenila, da je najboljši študent UM v letošnjem
študijskem letu Iztok Fister.

Razglasitev rezultatov je potekala v torek, 4. 6. 2013 na Rektoratu Univerze v Mariboru. Najboljšim trem sta kot
prva čestitala in predala nagrade rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Danijel Rebolj ter predsednik
uprave podjetja Elektro Maribor d.d., mag. Boris Sovič. Prav tako sta čestitala tudi ostalim sodelujočim ter
zadovoljna dejala, da sta ponosna na študente ter njihovo raziskovalno delo. Poudarila sta še, da je
raziskovalno delo pomembno za razvoj dejavnosti ter ena izmed glavnih in najpomembnejših razvojnih
priložnosti naše družbe. S svojimi izjemnimi uspehi in dosežki na študijskem področju študenti različnih fakultet
znotraj Univerze v Mariboru krepijo zavest ter ohranjajo dober sloves Univerze v izobraževalnem in
akademskem okolju.

Prvo mesto in s tem naziv za najboljšega študenta Univerze
v Mariboru, si je s svojimi dosežki in raziskovanjem prislužil
Iztok Fister, študent 2. letnika študijskega programa 2.
stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije Fakultete
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Trenutno
pripravlja magistrsko nalogo A comprehensive review of bat
algorithms and their hybridization, pod mentorstvom dr.
Marjana Mernika ter somentorstvom profesorja iz Velike
Britanije. Želja po pisanju raziskovalnih člankov je nastala
zaradi težnje po odkrivanju novega, še neznanega. Njegova
bibliografija, ki trenutno obsega 15 enot kaže, da je v
raziskovalnem delu res strasten, saj zajema 8 izvirnih
znanstvenih člankov, od tega so 3 dela objavljena v JRC
revijah, in 5 konferenčnih člankov. Za svoje raziskovalno delo
je prejel že vrsto nagrad – zmaga na konferenci ERK 2010
za najboljši prispevek, nagrada FERI 2010 za posebne
dosežke, Perlachova nagrada 2011 za najboljšo diplomo. V
svojo zbirko nagrad bo zdaj lahko dodal tudi nagrado za
Iztok Fister (Foto: Zala Pia Lipičnik)
najboljšega študenta Univerze v Mariboru za leto 2012/2013.
Občutke ob prejemu nagrade opisuje kot neverjetne ter
verjame, da nagrada potrjuje, da se nahaja na pravi poti in da bo tudi v prihodnje deloval
raziskovalno. Za naslednji izziv si je zadal objavo članka v reviji Nature, zato pravi, da ga do tega cilja
čaka še veliko dela. Prejeto denarno nagrado bo porabil za raziskovalne konference, katerih se
namerava udeležiti še do konca tega leta.

Drugo mesto je dosegla Tamara Gerdej, študentka 2. letnika magistrskega študija na Fakulteti za
organizacijske vede Kranj, smer organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
Skozi vsa leta študija je izkazovala predanost in interes za znanstveno raziskovalno delo. Mnogi
znanstveno raziskovalni članki so bili objavljeni kot prispevki na Mednarodnih konferencah o razvoju
organizacijske znanosti v Portorožu ter v reviji Organizacija. Na 30. Mednarodni konferenci o razvoju
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organizacijske znanosti, pod naslovom Organizacija
prihodnosti, je v sklopu mednarodnega študentskega
tekmovanja v reševanju študije primera, v skupini dosegla 3
mesto. Z uvrstitvijo v skupino 3 procentov študentov z
najboljšimi ocenami FOV, je nagrajenka Dekanove liste
najuspešnejših študentov. Meni, da je njeno področje
pomembno zato, ker vsak potrebuje organiziranost, da
lahko na področju v katerem deluje nemoteno deluje.
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Severne Amerike, kjer je raziskoval selitve in prezimovanja ujed. Znanstvene rezultate je objavil v
sedmih izvirnih znanstvenih člankih, predaval na več konferencah v Veliki Britaniji, Španiji, Argentini.
Deloval je tudi na ameriških bioloških postajah v Pennsylvaniji in Minnesoti, kjer je pridobil izkušnje na
specifičnih področjih selitev ujed. V okviru Bioloških večerov na FNM je o svojem raziskovalnem delu
predaval našim študentom in profesorjev, kar je zanj predstavljal dodaten izziv, saj slovenščina ni
njegov prvi jezik. Zaradi zelo malo znanega o tem področju želi nadaljevati raziskovanje in obvarovati
habitat ujed, saj upa, da bodo nekoč tudi njegovi potomci lahko videli te živali na svoje lastne oči.

Vsem nagrajencem in sodelujočim iskrene čestitke in uspešno znanstveno raziskovalno delo še v
bodoče!
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