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KAJ JE MOTIVACIJSKO PISMO, ZAKAJ GA JE POTREBNO PRILOŽITI 

IN KAJ NAJ VANJ SPLOH NAPIŠEM?  
 

Motivacijsko ali spremno pismo se vedno pošilja poleg življenjepisa in je tako pri razpisih za 

delovno mesto kot pri prijavi v študentski dom izjemnega pomena. Njegov namen ni povzetek 

življenjepisa, temveč njegovo dopolnilo. Zakaj?  

 

Namen motivacijskega pisma je, da vas lahko vodstvo doma še pred prihodom v študentski 

dom vsaj nekoliko spozna. Sestavljeno naj bo tako, da bralca motivira, da bi vas spoznal še 

bolj in vas povabil v naš dom. Preko njega bomo tudi lažje našli vam najbolj primerne cimre.  

 

Z veseljem bomo prebrali kako sami sebe predstavite, s čim se ukvarjate, kje ste izvedeli za naš 

študentski dom in zakaj si želite bivati pri nas. Upoštevajte, da je pomembno, da bralca v 

kateremkoli motivacijskem pismu (tudi tistem, ki ga oddate pri prijavi za delovno mesto) s 

svojimi besedami prepričate, da ste prav vi pravi kandidat za prosto mesto v domu. 

 

Komisija dobi o vas vtis skozi pisano besedo. Spremno pismo si predstavljajte kot svojo 

osebno izkaznico: gre za zanimivo osebno predstavitev, 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!  

 

Motivacijsko pismo naj bo dolgo največ 1 stran – ravno prav, da si te komisija za sprejem in 

vodstvo doma lahko približno predstavlja – vendar vedno lahko dodate še kaj izvirnega! Naj 

bo napisano lastnoročno.  

 

 

 

Kratek povzetek 
 

 Na zanimiv način dopolnite svoj življenjepis, poudarite svoje osebnostne lastnosti. 

 Opišite, kaj ste pridobili pri različnih organizacijah ali dejavnostih, pri katerih ste 

sodelovali (v župniji, pri prostovoljstvu ipd.), s čim se ukvarjate v prostem času, če ste 

že kdaj študiral v tujini ipd.  

 Napišite, kaj pričakujete od študentskega življenja in kako/s čim lahko pripomorete k 

boljšemu vzdušju v domu. Izpostavite, kar vam je v ponudbi doma všeč, v čem se 

prepoznate.  

 Bodite kreativni, ustvarjalni, drugačni. 

 


