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•Leto1989, Kalček prvi ponudnik ekoloških prehranskih izdelkov v Sloveniji, nudimo 

najboljše ekološke izdelke za zdrav in ozaveščen način življenja.

•Leto 2005, odprli prvo samopostrežno prodajalno z ekološko pridelanimi izdelki v 

Sloveniji (BTC Ljubljana)

•Leto 2009, preuredili prodajalno v BTC (spremenili dispozicijo opreme, dokupili hladilno 

tehniko, povečali število prodajnih polic, blago pozicionirali po pravilih merchandisinga, 

(10% rast prodaje)).

•Leto 2011, v Šiški odprli največjo samopostrežno prodajalno z ekološko pridelanimi 

izdelki.

•Leto 2013 (december), zamenjamo lokacijo prodajalne na Trubarjevi ulici (več prodajnih 

površin, povečamo ponudbo izdelkov na policah. Promet se je potrojil glede na prejšnjo 

lokacijo).

•Leto 2017 zamenjamo lokacijo prodajalne v BTC. Sedaj je večja, bolj pregledna, ima 

lažji dostop za invalide in mamice z majhnimi otroki,…



Kalček Trubarjeva
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Kalček Trubarjeva - nova lokacija
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Kalček BTC pred prenovo
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Kalček BTC po prenovi
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Kalček Šiška, Celovška 268
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Kalčkova letošnja pridobitev
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•Leto 2010, dokapitalizacija podjetja s strani novih lastnikov, ki so vstopili v lastništvo družbe (sredstva 

so uporabljena za odprtje nove trgovine v Šiški)

•Leto 2016, v družbo vstopi nov partner in sicer italijanska družba EcorNatura.si. (Kalčkov dobavitelj 

že 20 let, vežejo nas iste vrednote, odnos do okolja, izdelkov, dobaviteljev ter kupcev. Pomagali že pri 

otvoritvi prve samopostrežne prodajalne v BTC-ju)

•Leto 2017, po osmih letih pravdanja se z izvensodno poravnavo zaključi sodni spor z ustanoviteljem 

podjetja.
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Kalčkova drugačnost - vrednote

Zdravje je v Kalčku na prvem mestu. Je osnova vsega dobrega v življenju. Tako zdravje ljudi 

kot zdravje okolja. 

Ozaveščenost je naša druga vrednota. Težko je ravnati prav brez pravega znanja, 

zato je naša naloga, da širimo ozaveščenost o zdravi prehrani, ki je eden izmed 

temeljnih pogojev za zdravje. 

V Kalčku spoštujemo naravo in vse ljudi. Hrana, ki jo ponujamo v naših trgovinah, je 

narejena po najvišjih ekoloških standardih. 

Kakovost je za nas bistvena. Tako kakovost izdelkov, ki jih uvrščamo v našo 

ponudbo, kot kakovost odnosa s strankami, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. V 

Kalčku prisegamo na temeljne vrednote sožitja človeka in narave, ki dajejo najboljše rezultate. Narava 

zagotavlja najvišjo kakovost.

V Kalčku verjamemo v ekološko kakovost, ki je dokazljiva. Ponosni smo, da ima več kot 

99 % izdelkov v naši ponudbi ekološki certifikat, ki je najvišje jamstvo kakovosti. 
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Kalčkova drugačnost - vrednote

Podpiramo in promoviramo lokalne, domače, slovenske ekološke pridelovalce. 
Mnogi med njimi so svoje pridelke in izdelke prvič predstavili prav na naših policah. 

V Kalčku smo radovedni, zato nenehno in vztrajno iščemo nove ekološke izdelke. 
Na naših policah so redno novosti, ki so tudi posebej označene. Bili smo prva slovenska ekološka 

trgovina in smo prvi v uvajanju novosti.

Pomembno nam je, da lahko uživamo v dobrem vzdušju, ki ga ustvari dobra hrana. 
Navdušujejo nas polni okusi polnovredne ekološke hrane in imamo radi dobro vzdušje. Zato so tudi 

naše trgovine drugačne. So veliko bolj sproščene od drugih trgovin. 

Zagovarjamo zmernost in uravnoteženost. V Kalčku zagovarjamo uravnotežen in zdrav 

življenjski slog. Zdrav duh v zdravem telesu. 
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Kalčkova drugačnost - poslanstvo

Naše poslanstvo je, da strankam 

nudimo podporo pri trajnem izboljševanju 

njihovega načina življenja. 
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Kalčkova drugačnost - poslanstvo

Poslanstvo izvajamo skozi:

• najcelovitejšo ponudbo ekoloških izdelkov, 

• predavanja, delavnice, 

• brezplačne svetovalne urice, 

• vsebine, ki jih pripravljamo za našo spletno stran – članke, 

nasvete, recepte, 

• informativne filmčke, ki jih delimo na naših spletnih straneh ter 

so namenjeni pridobivanju in širjenju novih znanj o 

vzpostavljanju in ohranjanju zdravja ter uravnoteženem 

življenjskem slogu.
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Kalčkova drugačnost - ugodnosti

• NOSEČNICE IN MAMICE

40



Kalčkova drugačnost - ugodnosti

• BOLNIKI ZA RAKOM, KRONIČNE BOLEZNI
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• Bolnikom z rakom in nekaterim kroničnim 
boleznim nudimo posebne popuste pri nakupih 
ekoloških izdelkov, da se lažje spopadejo s svojo 
boleznijo (individualni dogovori)

• Bolnikom, ki se zdravijo po Gersnovi terapiji, smo 
prvi omogočili pripravo sokov v naši prodajalni, s 
tem pa smo jim dali možnost, da gredo od doma 
in niso zaprti samo med štiri stene.



Kalčkova drugačnost - ugodnosti

42



Izzivi na poti do bonitete odličnosti

• Neurejeni odnosi med lastniki družbe

• Visoki stroški študentskega dela (tudi do 80.000 EUR letno)

• Neorganiziranost na veleprodajnem področju

• Nepregledna in nefunkcionalna trgovina

• Težave z informacijskim sistemom

• Visoki stroški bančnih storitev (provizije pri kartičnem 

poslovanju)

• Visoki inventurni manjki (18.000,00 EUR v eni trgovini)

• Visoka zadolženost podjetja

• Slab odnos do dobaviteljev (zamujanje s plačili)

• Visoke najemnine

• Recesija

• Zaposleni
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Izzivi na poti do bonitete odličnosti

Zaposleni:

• Nepoznavanje izdelkov katere so prodajali

• Veliko bolniških odsotnosti

• Slabi medsebojni odnosi

• Notranje kraje

• Velika fluktuacija zaposlenih

• Neprimerni vodje in poslovodje

• Viški ur

• Preveč zaposlenih (22 v letu 2009)
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Zaposleni – ukrepi za izboljšanje:

• Za prodajalce uvedel tedensko preverjanje o poznavanju blaga, 

ki ga prodajajo. Morali so pripraviti pisni opis o izdelkih, hkrati 

pa so morali tudi ustno opisati izdelke. Preverjanje se je 

ocenjevalo. Najbolje ocenjeni so dobili dodatek k plači. Slabši 

pa so bili opozorjeni.

• V trgovini dal dograditi ogrevanje prostorov, kar je popravilo 

pogoje dela. Z odprtjem nove trgovine sestavil nove time, ki so 

bili bolj homogeni med seboj. Število bolniških odsotnosti se je 

bistveno zmanjšalo, popravili so se medsebojni odnosi.

• Notranje kraje: Z večjim nadzorom nad poslovanjem odkril, kdo 

si je prisvajal denar. Žal sem si pomagal tudi z video nadzorom. 
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Zaposleni – ukrepi za izboljšanje:

• Velika fluktuacija zaposlenih: Preverjene in dobre sodelavce 

smo začeli zaposlovati za nedoločen čas. Vplivalo pa je tudi to, 

da so se medsebojni odnosi bistveno popravili.

• Neprimerni vodje in poslovodje: Od neprimernih smo se 

poslovili, zamenjali s primernimi.

• Viški ur: Omejili število ur, izboljšali procese dela, stalni nadzor 

nad urami…
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Slabi medsebojni odnosi – ukrepi za izboljšanje:

• Organiziramo: piknike, prednovoletne zabave, izlete, strokovne 

ekskurzije, oglede največjega sejma z ekološko prehrano 

(Biofach) v Nemčiji, izobraževanja, team building,…

• V medsebojnih sporih sodelujem kot mediator

• Omogočamo, da sodelavci brez strahu povejo svoje mnenje in 

stališče

• Na strežniku odprli poseben prostor za shranjevanje fotografij 

dogodkov, katere si lahko sodelavci presnamejo na svoje 

prenosne medije ali pa si jih natisnejo

• Vrata v direktorjevo pisarno so vedno odprta (dobesedno)

• Ni škoda časa za komunikacijo z zaposlenimi
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Zamujene priložnosti - napake

• Kalček ni izkoristil to, da je bil prvi in tako rekoč edini ponudnik 

ekološke hrane na slovenskem trgu in ni razširil svoje prodajne 

mreže

• Ukvarjanje z notranjimi konflikti, namesto, da bi iskali skupne 

rešitve in se posvetili trgu in rasti podjetja

• Preveliko zaupanje sodelavcem in premajhna kontrola nad 

izvajanjem danih nalog (lastna izkušnja)
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Uspehi

• Kljub pritiskom konkurence, je Kalček še vedno vodilno 

specializirano podjetje za prodajo ekoloških izdelkov na 

slovenskem trgu

• Letošnja širitev prodajne mreže z novimi trgovinami

• Uspeli smo ustvariti dobro klimo v podjetju

• Pridobitev certifikata bonitete odličnosti
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• Banke se obračajo na nas s svojimi ponudbami za sodelovanje 

(ponujajo posojila, odprtja novih računov, itd..)

• Pri nakupu nove opreme za prodajalne, smo se dogovorili za 

boljše plačilne pogoje in cene tudi na račun certifikata

• Novi dobavitelji nam ponujajo sodelovanje (domači in tuji)

• Potrditev novim lastnikom, da so vstopili v dobro podjetje
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Certifikat smo izpostavili preko naše spletne strani in elektronske 

pošte

Med sodelavci se je dvignila samozavest ob spoznanju, da smo 

med odličnimi podjetji
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Izzivi za prihodnost

• Ostati vodilno podjetje na področju prodaje ekoloških izdelkov

• Najti dobre lokacije za širitev prodajne mreže

• Obdržati ustvarjen odnos do dobaviteljev, kupcev in zaposlenih

• Obdržati dobro klimo v podjetju ali jo celo še izboljšati

62



Za konec

Prekoocenako je možno zgraditi v prej 

kot dveh letih, da ustvarimo dobrega 

kapitana pa potrebujemo več kot deset 

let.
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Hvala za pozornost.
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