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NEKAJ O MOTIVACIJSKEM PISMU 

 
Sestavni del prošnje za vpis ali podaljšanje bivanja v ŠD JFG je tudi motivacijsko pismo. 
Zakaj? 
 
Motivacijsko pismo je tvoj osebni dokument, ki ga dodajaš prijavnici. Na ta način komisija za 
sprejem in vodstvo doma lahko bolje spoznata bodoče stanovalce, preden pridejo v dom. Prav 
tako izvesta več o stanovalcih, ki so že v domu, saj poleg skopih podatkov o starosti in spolu v 
motivacijskem pismu navedeš tisto, s čimer ju želiš prepričati, da si prav ti pravi kandidat za 
prosto mesto v domu, našteješ svoje kvalitete, zaradi katerih meniš, da si v prednosti pred 
ostalimi kandidati. 
 
Komisija dobi o tebi vtis skozi pisano besedo. Spremno pismo si predstavljaj kot svojo 
osebno izkaznico, ki jo oddaš. Prav tako te predstavlja, vendar na zanimiv način, ne zgolj »… ime 
mi je J. F., študiram na PEF, rad berem, kolesarim in  želim priti  v ŠD JFG, ker sem si to že od 
nekdaj želel …« 
 
Kreativnost je dobrodošla: zakaj ne bi pisma komisiji za sprejem ter vodstvu doma napisal od 
zadaj naprej, zakaj svojih misli ne bi strnil v pesem ali pa se narisal in po elektronski pošti 
poslali svojo karikaturo oz. fotografijo, ko si zares v elementu? 
 
Motivacijsko pismo naj bo dolgo 1-2 strani - ravno prav, da si te komisija za sprejem in 
vodstvo doma lahko približno predstavlja - vendar vedno lahko dodaš še kaj izvirnega! 
Univerzalnega recepta, kako zmešati in ravno prav začiniti besede in slike, da bo predstavitev 
čimbolj izvirna in res predstavljala tebe, vsekakor ni. 

Motivacijsko pismo mora biti napisano lastnoročno. 

Kaj naj motivacijsko pismo vsebuje: 
• Izpostavi, kar ti je v ponudbi doma všeč, v čem se prepoznaš. 
• Globoko v sebi imaš odgovor, kaj te motivira, da si izbral ravno naš študentski dom, 

zato poskusi odgovoriti, kaj te motivira za bivanje v tem domu. 
• Obštudijske dejavnosti – naštej tisto, s čimer se rad ukvarjaš (razne organizacije, 

pevski zbor, skavti ...) 
• Če si že kdaj imel možnost študirati, delati ali potovati po tujini, to napiši! 
• Če ti bivanje v tem domu pomaga pri tvojih zanimanjih, to tudi napiši. 
• V motivacijskem pismu navedi vsaj eno življenjsko izkušnjo ali cilj, ki te povezuje s 

programom in življenjem v ŠD JFG. Seveda pa mora ta povezava biti logična in ne 
zgolj opisna. 

• Iz motivacijskega pisma mora biti jasno razvidno, da si resnično želiš bivati v ŠD JFG. 
Iz motivacijskega pisma mora biti jasno razvidno, da si resnično želiš bivati v ŠD JFG. 
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