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Hejla, draga moja finančno samozavestna      

 

Full sem vesela, da sva se spoznali in da si sprejela to dobro odločitev in se odločila za ta 

priročnik. 

 

A veš, to ni kar tako. In sploh ni samo po sebi umevno. 

 

Ker zdaj prebiraš te vrstice pomeni, da si zares odločena za korak naprej. 

Ker ti se nisi samo prijavila na še eno brezplačno zadevo, pač pa si res odločena, da postaneš 

finančno samozavestna. 

 

BRAVO.      

 

Imaš vso mojo podporo. 

 

V tem priročniku ti bom skušala kar najbolj preprosto in vendarle konkretno pokazat, da se 

da. 

Seveda pa je potrebno za to tudi nekaj narediti. 

Pa ne samo enkrat in potem na to pozabiti, pač pa dan za dnem, da postane to tvoja rutina. 

 

Tako kot umivanje zob. Da boš to počela na tak način, da se sploh ne več vprašaš ali bi ali ne 

bi.  

Pač pa narediš, ker je to nekaj normalnega. 



 

 
 

 

Veš, zelo dobro se spominjam še tistega neprijetnega občutka, ko hodiš po trgovini in 

razmišljaš ali daš v košarico tisto kar imaš v levi roki, ali tisto, kar imaš v desni. Oboje bi bilo 

dobro, ampak za oboje pa verjetno nimaš…kaj če ti zmanjka do konca meseca… 

 

Ali pa tisti neprijetni občutek, že na začetku meseca, ko nisem vedela ali bo za prispevke ali 

ne. 

Ne glede na to, da sem imela dovolj strank. Občutek je bil še vedno enak… 

 

Danes je občutek čisto drugačen. 

Že na začetku meseca zagotovo vem, da bo 20.ga dovolj za prispevke in za vse ostale 

obveznosti. Tudi tiste domače.  

In povem ti, to je en tak osvobajajoč občutek. Preveč lep, da bi bil samo za nekatere.  

Tudi ti si ga zaslužiš. 

 

In jaz ti želim pri tem pomagati.  

S tabo želim deliti vse kar sama znam in vem.      

 

V teh vrsticah ti seveda ne bom mogla čisto vsega razložiti in te naučiti. 

 

Obljubim pa ti, da bomo naredili tri osnovne korake, na katerih potem lahko gradiš. 

Naredili bomo temelje. In to je res pomembno. 

 

 



 

 
 

Saj veš, kako je s hišo, ki ima majave temelje. Vsak vetrič jo lahko podre. 

 

In tako je tudi z našim podjetjem. 

 

Če nima trdnih temeljev, se lahko kaj hitro sesuje. Kot hišica iz kart. 

 

Mi bomo postavili finančne temelje za našo podjetniško hišo. 

 

In potem bo lahko rasla v višave. 

 

Tako, draga moja. 

 

Si pripravljena na akcijo? 

 

Jaz sem.      

 

Da ne bo vsega preveč, ti priporočam, da narediš vsak dan en korak.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KJE PA MAM POLOŽNICO 

Kako nam jasnost in urejenost pomagata do več denarja? 

 

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…  

 

Draga moja, 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.  

 

OK. Medve pa sva pripravljeni na drugi del prvega koraka. 

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. 

Vsak kupček lepo razvrsti in daj v svoj registrator. Taki, čim lepši naj bo.      



 

 
 

MISEL KOT MAGNET 
In kako naše misli vplivajo na naše finance. 

 

Okoli naših misli se »zbirajo« misli s podobno vibracijo. Torej podobne misli. 

Ja, misel je kot magnet. 

K negativnim mislim se pripopajo negativne misli, k pozitivnim pa pozitivne. 

Torej, razmišljali bomo samo pozitivno in stvar rešena. Simple, a ne. 

V praksi pa ni vedno tako.  

Mi si nekaj zaželimo, se trudimo pozitivno razmišljati, potem pa naenkrat skozi naše 

možgane prileti misel, to pa ni mogoče. 

Zdaj pa ima naša podzavest en velik problem. Katera misel je prava?  

Za katero se bo odločila? Za tisto, ki nam govori to je mogoče, ali tisto, ki pravi iz te moke ne 

bo kruha. 

Za tisto, ki je močnejša, ki je prevladujoča. Tisto, ki jo naša podzavest bolj pozna. 

Vedno pa je naša izbira, katero misel bomo jačali.  

In naše finančno stanje je odsev tega, kakšen odnos smo imeli do denarja do sedaj. 

Kakšne so pa vaše misli glede denarja? 

➢ Na kaj pomislite ob besedi denar? Kaj občutite, ko zaslišite besedo denar? 
➢ Občutite tesnobo, ga imate premalo, preveč? 
➢ Če zaprete oči in pomislite na denar, kje ga vidite, prihaja k vam ali odhaja, 
➢ 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?  

Če ti tvoje finančno stanje v tem trenutku ni všeč, bi bilo potrebno tudi pri razmišljanju o 

denarju nekaj spremeniti. 

Za začetek začni razmišljati o denarju, kot o tvojem dobrem prijatelju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MOJI PRVI CASH FLOW KORAKI 

In zlato pravilo cash flowa 

Danes bomo »zložili« znanje prejšnjih dveh dni in ga združili z današnjim ter s tem naredili 

prve korake k vodenju našega cash flowa. 

Waw, kako se učeno in strašno podjetniško sliši. 

Cash flow.  

Je in ni (učeno in strašno podjetniško). 

Ker prvih korakov do pozitivnega cash flowa sem se naučila od moje none. 

Ne, ni bila podjetnica. Le življenje ji ni preveč prizanašalo in je tik pred začetkom druge svetovne 

vojne ostala sama s sedmimi malimi otroki. In te otroke je morala nekako preživet.  

In jih je. 

S tem, da je redno spremljala in usmerjala družinski proračun. In tej znanosti se reče vodenje cash 

flow-a.  

Točno je vedela, koliko bodo porabili v enem mesecu. Na podlagi tega je načrtovala, kako bo ta 

prepotrebni denar dobila. In na podlagi tega, si je zorganizirala dan (sebi, pa tudi otrokom. Saj 

velikokrat so morali ta starejši poprimit za kakšno delo doma). 

Velikokrat mi je pripovedovala o tem (ker sem jo stalno gnjavila, naj mi pove, kako je bilo, ko je bila 

moja mama majhna     ), kako so se preživljali. 

In točno od nje in njene zgodbe sem se naučila zlatega pravila cash flowa. 

Vedno mi je govorila: Tatjana, nikoli ne smeš porabiti več kot imaš. 



 

 
 

 

TO je ta znanost in zlato pravilo cash flowa. 

 

Ne porabi več, kot imaš. 

Preprosto, enostavno in vendar včasih tako zelo težko dosegljivo. 

In danes se bomo lotili točno tega. 

Prvih korakov vodenja našega cash flowa. 

Naredimo to kar najbolj enostavno.  

Za začetek. 

Vzemi zvezek, svinčnik in piši. 

Ja, tako enostavno je to. 

Poudarek bomo dali na vodenje našega podjetniškega cash flowa. Ampak na isti način lahko delaš za 

svojo domačo porabo. 

V prvem delu smo poiskali vse položnice in račune, ter jih pokupčkali na dva dela. 

Torej zdaj vzemi v roke tisti kupček, ki se nanaša na tvoje podjetje. 

Zelo verjetno je, da se bodo eni stroški ponavljali, eni in isti iz meseca v mesec, nekateri pa enkrat 

bodo, naslednjih par mesecev pa ne več. 

Pomembno je, da zajameš stroške enega meseca. Od prvega dne, do zadnjega dne v mesecu. 

In seveda si to zapišeš.  

Lahko si to zapišeš v zvezek, lahko v excelovo tabelico.  



 

 
 

Kakor ti paše. 

Pomembno je to, da začneš to redno vpisovati. 

 

Draga moja srčna podjetnica.  

Jaz verjamem vate!  

Jaz vem, da ti to zmoreš!  

Postati finančno samozavestna. 

Zakaj ti tako z lahkoto obljubljam, da bo delovalo to tudi zate?  

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.  

Popolnoma te razumem. Ker sem tudi sama bila v tem. 

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 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 da to res želim deliti naprej.  



 

 
 

To in še več delim naprej v spletnem članstvu Finančno samozavestna. 

V spletnem članstvu za kreativne samostojne podjetnice, ki si želijo od občutka negotovosti do 

občutka varnosti z urejenimi financami. 

Draga moja Finančno samozavestna. 

Mnogo strank mi je govorilo, glej Tatjana. Tvoje delavnice so super. Vse razumem, popolnoma 

logično se mi zdi, potem celo kakšen mesec to počnem, potem pa….ne vem, nekaj se zgodi in to 

opustim. Ostane pa slaba vest, tisti zoprn občutek nesposobnosti in sčasoma na to pozabim. Pa vem, 

kako so vsi ti koraki, ki jih učiš enostavni in pomembni. Da jih konsistentno počneš. 

 

Kar nekaj let sem tuhtala, preizkušala in se učila, kako bi naredila en program, ki bi ti pomagal osvojiti 

prve osnovne korake do urejenih financ, organizacije ter time managementa. 

Tako je nastalo spletno članstvo Finančno samozavestna, ki ti pomaga zares usvojiti prve korake do 

tega. 

Brez občutka, da nekaj ne zmoreš ali pa da je enostavno preveč. 

Ker gre vsak v svojem ritmu, korak po koraku naprej. 

Veliko lažje je na tako pot iti, če imaš nekoga ob sebi, ki je že prehodil točno tako pot in te 

popolnoma razume. 

Če imaš nekoga ob sebi, ki zaupa vate, tudi takrat, ko sama sebi ne zaupaš več. 

Če imaš nekoga ob sebi, ki je točno tam kjer si v tem trenutku sama. 

 

In v naši skupnosti vse to dobiš. 

Če si tudi ti želiš tistega čudovitega občutka varnosti, ker vedno veš, koliko denarja imaš, kjer ga imaš 

in kam ga razporejaš 

Samozavesti in stabilnosti, ker z mirnostjo pričakaš 20-tega v mesecu, ker sedaj veš, da boš imela 

dovolj za prispevke in za vse ostale obveznosti 

Jasnosti – ker točno veš kje imaš dokumente in jih nič več ne iščeš vsepovsod 

Občutka svobode, postaneš namreč prava mojstrica pri organizaciji svojega dne in se resnično zaveš, 

da si ti tista, ki se odločaš kaj je prioriteta zate v tem trenutku 

Pomirjenosti ker veš, da ne zapravljaš več časa za zate nepomembne stvari 

Hvaležnosti, ker si znaš vzeti čas zase, čisto brez slabe vesti 

In tisto waw olajšanje, ker se zopet zbudi v tebi strast do tega kar resnično rada počneš- 

 

https://tatjanabrumat.si/financno-samozavestna-spletno-clanstvo/


 

 
 

V zadnjih šestih letih sem kot caoch in mentor pomagala res že veliko podjetnicam se spoprijateljit s 

financami, se naučit organiziranja in hendlanja s časom.  

Zaradi tega se zopet počutijo varno, pomirjeno, svobodno, samozavestno in polno energije. 

 

In kot pravijo moje stranke: 

 

Moj odnos do časa in denarja se zelo spreminja. In v zadnjih mesecih, ko delam s Tatjano, tudi lažje 

diham ob tem. 

 

Še več... sprejemam neke odločitve, ki so zame boljše in mi omogočajo več obilja. 

 

Tudi čas je nekako bolje vkomponiran v moje življenje. Se pravi, ga znam morda bolje upravljati in v 

njem uživati. Čisti win -win. 

 

Priporočam take odločitve zase. 

 

Lena 

 

 

Za program sem se odločila, ker sem želela jasnost.  

Želela sem doumeti kaj me drži nazaj na moji poti. 

In tekom programa sem spoznala marsikatero prepričanje, ki me je omejevalo in prav tako sem spoznala marsikaj 

novega o sebi. Lahko bi rekla, ne samo, da sem izboljšala finančni vidik sebe in postavila dobre temelje za moje 

podjetje, lahko rečem tudi, da sem osebnostno zrastla.  

Sedaj vem, kako je pomembno, da kot samostojni podjetnik zelo dobro ločim svoje osebne finance od financ 

podjetja. In seveda uvidela sem, kako postaviti ceno in kaj vse lahko vpliva na ceno.  

Ampak to je samo en del kaj vse lahko dobiš v programu. 

Njen program ti lahko pomaga na več ravneh. 

 

Tadeja 

 

Draga moja. 

Če si tudi ti tega želiš, pridi v našo skupnost. Ker v skupnosti srčnih podjetnic ki te podpirajo in 

popolnoma razumejo je to veliko lažje doseči. 

 

Čakam te, draga moja srčna podjetnica. 

 



 

 
 

Dajva se še majčkeno spoznat…  

 

Sem Tatjana. Mama, nadvse važna in ponosna nona. Partnerka že toliko let, da jih niti prešteti več ne 

znam.  

Rada kuham, tečem, berem, pletem ali kvačkam. Velikokrat rada naredim kaj čisto nenavadnega in 

neobičajnega zame. Da me premakne iz tam kjer sem, proti temu, kamor bi rada šla. 

Obožujem naravo. Ker v njen ni nič popolnega in prav zaradi tega je tako enkratno popolna. Nora na 

živali. Še posebno na našo Meo (psička), Lukrecijo (zelo stara in tečna muca) in Mucifixa, najbolj 

pregnanega in potepinskega muca.  

A ja… zelo rada jem palačinke, pijem vročo čokolado (domačo) in gledam romantične komedije. No, 

tisto zadnje samo v zimskih mesecih.      

Se že veselim, da se bolje spoznava.  

En velik objem 

Tatjana  

 

 

 

Tatjana Brumat, poslovna coachinja in mentorica za časovno in finančno obilje  

Najdeš me tudi na spletu:  

Spletna stran: https://tatjanabrumat.si/ 

Pošlji mi mail na: info@tatjanabrumat.si 

FB stran: https://www.facebook.com/tatjanabrumat.si 

Instagram: https://www.instagram.com/tatjana_podjetnistvo_s_srcem 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tatjana-brumat/ 
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