
 

 

PRVI KORAKI DO UREJENIH 

FINANC ZA SAMOSTOJNE 

PODJETNICE IN PODJETNIKE 

 

 

Priročnik k 3 dnevnemu brezplačnemu 
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Hojla, Maša.       

 

En prav lep pozdrav! 

 

Tale priročnik je zate, da se boš lažje znašla na izzivu. 

 

Upsss…nisi Maša? 

 

No, zelo verjetno, da res nisi Maša.  

 

Tudi jaz nisem Maša. Sem Tatjana in te bom te tri dni vodila skozi izziv. 

 

Ta priročnik je za vse Maše (pa Mihe in vse ostale podjetnice in podjetnike), ki si 

želijo narediti red v svojem poslovnem (pa tudi osebnem) življenju. 

 

Ker pa je veliko lažje pisati (ali pa govoriti) eni osebi, pišem in govorim Maši. 

 

Velja pa tudi zate, a prav?       

 

 

 

 

 



 

Imaš tudi ti občutek, da ti denar čez mesec kar spolzi med prsti, kot pesek? 

Ja, poznam ta občutek… 

 

Počakaj malo…kako pa ti lahko jaz pomagam, če se poznam ta občutek, kako polzi 

denar med prsti? 

 

Dajva pogledat najprej, zakaj menim, da ti lahko pomagam. 

Še več, zakaj menim, da bo vse to, kar se bomo v teh treh dneh učili, delovalo tudi 

zate? 

 

A veš zakaj? 

 

➢ Ker sem 25 let delala v računovodstvu. Pomagala trem večjim podjetjem in 

veliko malim iz kaosa narediti red. Posledično pa tudi do boljših finančnih 

rezultatov. 

➢ Ker imam veliko izkušenj z delom s podjetnicami in podjetniki. In sem dodobra 

spoznala vse njihove (in tudi svoje seveda) strahove, dvome, napake. Pa tudi 

uspehe! 

➢ Ker sem bila tudi sama na tem, da nisem vedela ali bom imela za 
položnice ali ne. Tudi v mesecih, ko sem imela priliva dovolj. Denar je kar 
nekako izpuhtel, izginil. Kot pesek, ki ga primeš v roke. Bolj kot stiskaš 
pest, manj ga je. 

 
 
 
 
Tudi z denarjem je bilo tako. Bolj kot sem ga stiskala, manj ga je bilo. 
 
 
Dokler…. 
 
 
 
 
 



 

Ja, dokler nisem spoznala: 

 

✓ Da je vse energija – tudi denar 

✓ Da položnica ni nekaj slabega, pač pa dobrega 

✓ Da ko spremeniš odnos do denarja, ga imaš vedno dovolj 

✓ Da ti red, organizacija in načrtovanje pri financah prineseta mir in svobodo v 

življenje 

✓ Da, ko na vse to pogledaš iz malček drugačnega zornega kota, potem to 

počneš na lahkoten in čisto naraven način 

✓ Da to ne velja samo zame, pač pa je rezultate prineslo tudi mojim strankam 

✓ Da je to vredno deliti naprej in do te res želim početi (deliti naprej 😊) 

 

 

 

Torej, draga moja Maša. 

 

Si zato, da greva v akcijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Dan izziva za urejene finance 

 

Kje pa mam položnico? 

 

Se tudi tebi dogaja, da kar ne veš, kam daš račun oziroma položnico, ko jo dobiš? 

Enkrat jo najdeš na vrh omarice za čevlje (kao na svojem mestu      ). 

Drugič v nočni omarici, tretjič v prvem predalu omare v dnevni sobi. 

Zgodilo se ti je tudi že, da si jo našla v avtu, v predalniku… 

 

Ali pa račun plačaš šele, ko dobiš opomin? 

 

Kar pa se urejanja papirjev tiče… to pa je sploh tvoja šibka točka… 

…bom jutri, saj imam še čas… 

 

Potem, ko se ti konec meseca nabere in je že kar konkreten kupček za uredit, se 

takoj prikrade nov izgovor… 

… pa saj se ne tako zelo mudi, bom naslednji mesec… 

 

Maša, naj te kar takoj potolažim. 

 

Nisi edina. 

 

Še zdaleč ne. 

 



 

Ampak, ti pa si se sedaj OD-LOČILA, da boš to morijo zradirala iz tvojega življenja. 

Od-ločila si se, da stare navade zamenjaš z novimi. 

 

Je tako? 

 

Prvi korak k temu je, da sploh pogledaš in po potrebi seveda poiščeš po hiši 

(stanovanju, pisarni, avtu,…) vse izgubljene položnice, račune, opomine. 

 

Jaz te bom kar tukaj počakala, medtem, ko boš ti na kup spravljala vse te stvari.       

 

Si? 

 

Si našla čisto vse? 

 

No, dobro. 

Sedaj se lotimo resnega dela. 

Najprej jih lepo poravnaj. Jih spravi na kup. Za enkrat v eno mapico. 

Da jih boš imela na kupu. 

Več seveda v videu. 

 

Tukaj samo par vprašanj, da jih lahko na hitro prebereš, tudi če nisi priklopljena na 

internet.       

Pa ker ti bodo (vsaj na začetku, dokler tega ne čisto posvojiš za svoje) pomagale. 

 

 



 

➢ Kakšne misli, občutki te dajejo, ko dobiš položnico? 

➢ Katera je prva misel, (tako, čisto iskreno) ko dobiš položnico, račun? 

➢ Ali račun odpreš, ali pa ga kar nekam »flikneš« 

➢ Ga spraviš na vidno mesto, ali na mesto namenjeno temu? 

 

O tem, o naši notranji igri bomo več v drugem dnevu. 

Ker glavna tema drugega dne je naša miselnost o denarju. 

 

OK. Medve Maša, pa sva pripravljeni na drugi korak današnjega dne. 

To je, da vse kar si sedaj na kup nabrala najprej: 

➢ Vzameš položnico oz. račun v roke 

➢ Ga vzameš iz kuverte ter lepo poravnaš in pogladiš 

➢ Natančno pogledaš kaj je na računu 

➢ Kateri je tisti datum, ko je potrebno račun poravnati 

➢ Kateri znesek je na računu 

 

Sedaj pa nastopi naslednji izjemno pomemben korak. 

Vse te račune, ki jih sedaj imaš lepo zložene na enem kupčku, jih razdeliš na dva 

kupčka. 

En kupček bo namenjen računom, ki se glasijo na tvoje podjetje, drugi pa na tiste, ki 

so privat. 

Več o tem seveda v videu prvega dne.       

 

Če to prebiraš preden poslušaš video, ti samo namignem, da si nabavi dve lepi 

mapici in dva lepa registratorja.       

 

 



 

2. Dan izziva za urejene finance 

 

Moja denarna miselnost 

 

Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj in kako mi razmišljamo o denarju. 

Zakaj je to tako zelo pomembno pri urejenih financah? 

Saj je logično, a ne? 

Govorimo o financah…       

 

Draga moja Maša, torej kakšno je tvoje razmišljanje o denarju? 

 

A veš, da je tvoje trenutno finančno stanje odsev tvojega odnosa do denarja, ki si ga 

imela do sedaj? 

Si upaš pogledati v denarnico (no, s tem je mišljeno tudi na bančni račun      )? 

 

Glej, če nisi zadovoljna s tvojim trenutnim finančnim stanjem, je sedaj skrajni čas, da 

spremeniš svoj odnos do denarja. Zate, kot podjetnico je res zelo pomembno to, da 

imaš pravilen odnos do denarja, ker to potegne za sabo en kup stvari. Finance pa so 

eden izmed glavnih stebrov našega podjetja. 

 

Vse je energija, tudi denar. In še kako je pomembno to, kako mi o denarju 

razmišljamo, kakšen je naš odnos do denarja. 

 

Eker v svoji knjigi Skrivnost miljovarjevega uma pravi, da naš dohodek lahko raste 

samo do te mere, kot rastemo mi sami. 



 

Smo podjetniki, je tako. Naše izdelke oz. storitve želimo pordajati in s tem zaslužiti. 

Drži a ne? 

 

Če pa želimo, da bo naše podjetje rastlo, moramo z našim denarjem pravilno ravnati. 

Najprej ga moramo zaslužiti, z njim poplačati vse račune, poplačati tudi nas same – 

na to nikakor ne smemo pozabiti, tukaj so še razne dajatve in davki,… 

 

In ne samo ravnati, predvsem je pomembno kakšen odnos imamo mi do denarja, saj 

ravnanje z denarjem je posledica tega, kakšen odnos imamo do njega. 

 

Finance so res zelo pomemben del našega življenja, še posebno podjetniškega. Saj 

tudi to, kako postavimo naše cene oziroma še bolj to, na kakšen način mi povemo 

vrednost našega produkta bodoči stranki, je zelo odvisno to, kakšen odnos imamo mi 

do denarja. 

 

Torej pri postaviti primerne cene za naš produkt je pomembno kakšen odnos imamo 

do denarje, kakšen odnos imamo do nas samih, našega produkta. Ter seveda 

moramo dobro poznati tudi kakšni so naši stroški. 

 

No, zdaj smo zopet pri naših položnicah. 

 

Včeraj smo položnice zložili na kup, danes se spoznavamo z našim odnosom do 

denarja, jutri pa bomo šli še en korak dalje. Vse to bomo skupaj povezali in začeli 

delati prve korake v vodenju financ. 

 

Ampak dajmo se sedaj ustaviti še malček pri našem odnosu do denarja. 

 



 

Kakšna je naša prva misel, ko dobimo račun oz. položnico? 

 

Ali je na primer, oh, že spet ta položnica, od kje naj vzamem denar, da jo plačam? 

 

Kaj pa če bi rekli, ko dobimo položnico, (na primer za internet) oh, super, dobila sem 

položnico za internet. To pomeni, da imam internet in ga lahko uporabljam. Če ga ne 

bi imela, se mi sedaj ne bi brali in poslušali. Je tako?       

 

Misel je ustvarjalna moč. Torej, kako že razmišljamo o denarju?       

 

Razmišljanje na določen način ti bo prineslo bogastvo, vendar se ne smeš zanašati 
samo na misli, brez da bi polagala pozornost na osebno delovanje. Ravno na tem 
padejo mnogi. In sicer nesposobnost združiti misel z osebnim delovanjem, torej z 
akcijo. 
 
Most med željo in uresničeno željo je srčno delovanje v smeri rešitve. 
 
Če ne misli povežemo s srčno akcijo, smo samo sanjači. Nič ne naredimo, samo 
sanjamo. Če nam zmanjka akcije, pa tudi ne pridemo do našega finančnega cilja.  
 
Kakšen pa je tisti določen način? 
In ja, če bi bilo tako zelo enostavno, bi bili že vsi bogati, se ti ne zdi? 
 
Kot sem že omenila na začetku oziroma te vprašala. 
 
Kaj je za tebe denar, kako o njem razmišljaš, katera čustva te obhajajo? 
 
Prva stvar je to, da čisto odkrito, brez obsojanja ali kakršnega koli predalčkanja 
spoznamo, kakšna je naša trenutna miselnost o denarju in vse v zvezi z njim. 
 
 
Več pa seveda izveš v videu drugega dne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Dan izziva za urejene finance 
 
 
 
 

Da ne bo denar vodil mene – pač pa jaz njega 😊 

 
 

 
 
Zdaj pa gre že zares. 
 

No, saj je tudi že prej šlo.       

 
Ampak zdaj pa gremo k prav konkretnemu delu. 
 
 
Na mejl si dobila eno tabelico, a ne?  
 
Danes bomo začeli vpisovati v to tabelico. 
 
 
Zdaj pa si podrobno poglejmo en račun. 

Tam, kjer so sončki, so podatki, ki so ti v tem trenutku najbolj pomembni. 

Se pravi: 

❖ Od koga (dobavitelj) 

❖ Številka računa 

❖ Datum, do katerega moraš plačati 

❖ Znesek računa 

 

Seveda, kaj piše (vsebina računa) na računu, je zate izjemno pomembno. Saj moraš 

račun vedno pregledati, če je obračunano, tako, kot ste se dogovorili.  

Danes se bomo mi bolj posvetili ostalim podatkom, ki so bolj vezani na naš cash flow. 



 

 

 



 

 

V tabelico vpiši (glej video): 

❖ Dobavitelja 

❖ Datum, do kdaj moraš plačati 

❖ Znesek 

 

In tako vpišeš račun za računom, položnico za položnico. 

 

Seveda nikar ne pozabi na prispevke.       

 

 

Velikokrat slišimo (ja, tudi od mene      ), da vse tisto, čemur posvečamo pozornost 

raste.  

 

Hmmm. Mi zdaj v tem izzivu stalno posvečamo pozornost stroškom. Torej, bodo 

zaradi tega rastli !??? 

 

NE, ne.       

 

Nikar se tega ne boj. Zaradi tega, ker vodiš tvoje stroške, pa odlive, račune, 

obveznosti,… to nikakor ne bo rastlo. Za njihovo rast je krivo vse kaj drugega, le 

vodenje ne.  

 

Ravno obratno.  

 

Zdaj smo dali vse stroške na plano. Zbrali smo jih na enem kupu. Jih vpisali v 

tabelico. Račune dobro pregledali.  



 

Ko smo vse to naredili, lahko takoj opazimo tiste stroške, ki niso potrebni. 

 

Ja, velikokrat se zgodi, da ko damo vse na kup, vse to potem vpišemo in se tako 

poglobimo v vsak izdatek posebej, ugotovimo, da nekateri stroški so res nepotrebni. 

Ali pa lahko kakšen paket nadomestimo s cenejšim.  

 

To je ena dobra lastnost tega, da račune dobro pregledamo. Takoj vidimo kaj je 

potrebno, kaj ne. 

 

Zdaj poglejmo, če imamo več računov od istega dobavitelja. In se domenimo, da 

namesto štirih računov na primer dobivamo samo enega. 

 

To je samo en primer, ko lahko stroške znižamo. (imamo manj dela za vpisovanje, če 

imamo računovodski servis ima tudi ta manj dela in posledično je naš račun lahko 

nižji, pa bančni stroški so le eni) 

 

Drugi korak danes pa bo, da v tabelico vpišemo tudi naše prihodke. Jeee.       

To pa radi počnemo, a ne? 

 

Na enak način kot stroške, le v drugi stolpec. Vse ti bo jasno, ko si boš ogledala 

video. 

 

Zdaj pa še zmagovalni finale in bomo kmalu na tem, da bomo že v začetku meseca 

popolnoma mirni, ker vemo, da bomo z lahkoto šli skozi mesec. 

 

Ja, zdaj pa bomo odkrili tisto veliko skrivnost, kako to naredit. 

Zdaj te zopet vabim, da pogledaš tabelico. 

V njej imaš zapisane vse stroške, ki jih mesečno imaš.  



 

Dajmo reč, da jih je 750 eur. 

Pa da imaš 1500 eur mesečnih prihodkov. 

Rok za plačilo stroškov je nekje med 15. in 20. v mesecu. 

Približno v istem času tudi dobiš plačane tvoje izdane račune. 

 

Pa tudi sebi je potrebno plačati. 

 

Predlagam, da si za to vzameš en dan v mesecu in plačaš takrat vse račune in 

prispevke. V ebanki se da to narediti tudi za v naprej, saj veš, a ne?       

 

No, sedaj pa smo pri tistem, najbolj žgočem. 

 

Ko tako plačuješ račune in prispevke, seveda plačaš tudi sebi. Daj to na prvo mesto. 

Vendar pa, naredi najprej en načrt. 

 

Prispevki          385 eur 

Ostali stroški   335 eur 

Skupaj 750 eur 

Moji prihodki 1500 eur. 

Nakazilo meni: 750 eur??? 

 

Če nakažem 750 eur, potem ostane poslovni račun prazen, mi pa tega nočemo, ker 

nimamo nobene rezerve. In v začetku naslednjega meseca bom zopet na istem. 

 

Zdaj bomo naredili dve stvari. 

 

Začeli bomo »polniti sklad za zlato rezervo ter sklad za našo mesečno porabo«. 

 

Se sliši čudno? 

 

Vedno je dobro imeti vsaj eno mesečne prihodke (veliko bolje pa šestmesečne) »na 

strani« za zlato rezervo. Predvidevamo, da sedaj nimamo te zlate rezerve. 



 

In predvidevamo tudi, da nimamo »sklada za mesečno redno porabo«. 

 

To bomo naredili postopoma.  

 

In sicer na način, da bomo vsak mesec na mesto vseh 750 eur nakazali na osebni 

račun, jih nakažemo malček manj. Vse dokler ne napolnimo teh dveh skladov.  

 

A si predstavljaš kolikšno breme bo odpadlo iz tvojih ramen, ko se ne boš več 

sekirala v začetku meseca ali bo zneslo do konca meseca ali ne? 

 

A si lahko predstavljaš, koliko energije ti bo ostalo za gradnjo tvojega srčnega posla? 

 

 

Draga moja. 

Te tri dni smo naredili res velike korake naprej. 

Vem pa tudi to, da to še zdaleč ni vse, kar ti nujno potrebuješ za tvoj urejen in miren 

dan. 

 

Popolnoma te razumem.  

Vem kaj čutiš in kakšni dvomi te še obdajajo. 

Obljubljam pa ti, da te ne bom pustila same. 

 

Vedno me sicer lahko najdeš v skupini Podjetništvo s Srcem. 

 

Vendar jaz vem, da si se ti čisto zares odločila, da boš imela urejene finance. 

Zato te vabim na skupnih 66 dni popotovanja k urejenim financam. 

 

Zakaj ravno 66? 

 

Ker raziskave kažejo da v povprečju potrebujemo 66 dni, da razvijemo neko navado. 

In jaz želim, da ti razviješ to navado. 

 



 

Da ti preide v kri in o tem sploh ne boš več razmišljala. Da ti bo tako samoumevno 

kot umivanje zob. 

 

 

 

ZASIJ, draga moja.       

 

 

 

 

 

 


