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Borut Kacin, ustanovitelj in vodilni v podjetju cLoovis

Nagrado Netko za najboljšo spletno
storitev je dobil idrijski cLoovis
Idrija – »cLoovis« je beseda, ki nepoučenemu kaj malo pove. Poznajo jo uporabniki internetnih in
računalniških storitev in od prejšnjega tedna tudi veliko Slovencev. Podjetje s tem imenom je namreč
prejšnji teden prejelo nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za najboljšo poslovno in upravno
spletno stran v Sloveniji - Netko, v kategoriji najboljša spletna storitev. Storitev Moja Košarica, za
katero so nagrado prejeli, je bila finalistka tudi v kategoriji startup projekt. Razlog več za pogovor z
ustanoviteljem mladega, po stažu in povprečni starosti zaposlenih, podjetja, ki ima drzne razvojne
načrte.

Nagrada Netko vas je
nenadoma izstrelila v središče
medijske pozornosti.

Kljub temu, da smo projekt Moja
Košarica delali v prepričanju, da je
najboljši in po meri potencialnih
uporabnikov, v resnici nismo
pričakovali te nagrade. V tej
konkurenci običajno dobivajo
nagrade velika računalniško
programerska podjetja, ki delajo za
velike naročnike. V tem primeru pa
so nagradili majhno podjetje in to
celo iz Idrije, ki je naredilo, po
naše, odlično inovativno aplikacijo z
velikim potencialom v prihodnosti.
Zaradi teh okoliščin smo bili nad
nagrado prijetno presenečeni.

Kaj je to Moja Košarica?
To je posebna spletna storitev, s

katero si lahko vsak uporabnik
postavi svojo spletno trgovino in to z
zelo nizkimi stroški. Moja košarica
ni namenjena prodajanju malih
oglasov ampak majhnim in
srednjim podjetjem, ki bi rada na
enostaven in cenovno zelo ugoden
način začela s spletno trgovino. Mi
smo izdelali spletno orodje, s
pomočjo katerega lahko vsak mali
podjetnik že v nekaj urah svoje
izdelke ponudi preko interneta
praktično vsem uporabnikom
medmrežja po celem svetu.
Posebnost naše rešitve pa je v tem,
da je zelo preprosta in zato tudi
cenovno dostopna domala vsakemu
prodajalcu. Doslej je veljalo, da je
spletno trgovanje rezervirano le za
velike. S to našo aplikacijo pa smo
premaknili mejo možnega in
spletno trgovino omogočili praktično
vsakemu samostojnemu podjetniku
ali pa malemu podjetju.

Govorite o majhnih stroških
delovanja spletne trgovine.

Najnižji strošek, ki ga plača lastnik
spletne trgovine za uporabo naše

aplikacije, je 19 evrov mesečno.
Višina zneska je odvisna od števila
artiklov, ki jih želi prodajati, in
funkcij, ki jih vključi v trgovino.
Projekt je res pisan na kožo
majhnim podjetnikom, saj za zagon
trgovine ne potrebujejo nobenih
večjih  investicijskih sredstev. Imeti
morajo dobre izdelke in željo po
prodaji. Pomembno je tudi
poudariti, da v primeru
nezadovoljstva lahko z uporabo
storitve kadar koli prekinejo. Če
morebiti ugotovijo, da posel ne
napreduje, enostavno trgovino
zaprejo in s tem nimajo nobenih
težav.

Poudariti moram, da je v tej ceni
vključeno tudi svetovanje preko
telefona, tehnična pomoč in
izobraževanje, torej vse, kar
morebitni začetnik na tem področju
še kako potrebuje. Radi bi pregnali
strah pred pojavljanjem na
medmrežju, saj to res ni noben bav
– bav.

Kakšna tveganja pa prinaša
trgovanje preko medmrežja?

Tveganj praktično ni. Na eni strani
imamo izdelek in na drugi strani
kupca. Naša naloga je, da
naredimo tako spletno trgovino, v
kateri bo kupec o izdelku izvedel
vse kar ta mora vedeti in, da preko
speta omogočimo varen nakup. Ko
prodajalec dobi naročilo zadeva
steče, blago se odpošlje, prodajalec
dobi plačilo in tako naprej.

Razlogi, zakaj bi mala podjetja
trgovala preko interneta, so
prepričljivi.

Zagotovo. Nočna mora vsakega
podjetnika so stroški. Pri trgovini, ki
mora plačevati drage najemnine
poslovnih lokalov, so ti lahko
mesečno tudi po več tisoč evrov. S
tem pa dobijo seveda samo pravico,
da poslujejo v tistem prostoru. Tem

stroškom je potrebno prišteti še vse
obratovalne stroške, kar pomeni, da
seštevek lahko vrtoglavo naraste.
Prednost spletne trgovine je
predvsem v stroških. Za izjemno
malo denarja je prodajalec 24 ur na
dan in 7 dni v tednu dostopen
potencialnim kupcem. Sama
storitev Moja Košarica še ne bo
prinesla novih strank. Te se bodo
seveda odločale za nakup na
osnovi  ugodnih cen in kakovosti
izdelkov. Naša naloga pa je bila
izdelati računalniško orodje, s
pomočjo katerega spletna trgovina
za malo denarja zelo hitro zaživi. In
to so opazili člani komisije in nam
dodelili to nagrado.

Kakšen je odziv med trgovci?
Mislim, da kar izjemen. V štirih

mesecih se je za to našo aplikacijo
odločilo že 78 trgovcev in večina teh
ima zelo pozitivne izkušnje.
Naročila kupcev prihajajo in posel
se širi. Zavedamo pa se, da je to
postopek, ki traja. Med kupci preko
medmrežja je največ mladih in
tistih, ki jim splet ni tuj.

Vam je nagrada odprla kakšna
vrata?

Na široko niti ne, malce pa prav
gotovo. Povečala se je
prepoznavnost naše skupine. Ekipa
skrbnikov in računalniških
programerjev v našem podjetju je
mlada. Stavimo na strokovno
usposobljenost, drznost in prodorne
zamisli. Ena teh je zagotovo spletna
storitev Moja Košarica, s katero
bomo mnogim trgovcem na široko
in po izjemno nizkih cenah odprli
možnosti za nastopanje na trgu.
Seveda pa  aplikacija ni čarobno
orodje. Še vedno velja, da mora
imeti trgovec urejeno
dokumentacijo, da mora poslovati
skladno z zakonodajo, odvajati
davke, izstavljati račune in početi

vse, kar od njega zahteva država.
Spletna aplikacija Moja Košarica
mu le hudo približa kupca, ga
praktično pripelje v njegovo spletno
trgovino in, če so izdelki pravi in
cene sprejemljive, posel steče.

Kje lahko potencialni kupci
Moje Košarice podrobneje
spoznajo to aplikacijo?

Na naši spletni strani moja-
kosarica.si uporabniki najdejo vse
informacije, ki jih rabijo. Poleg
podrobnejše predstavitve storitve in
kontaktnih podatkov si lahko
ogledajo tudi nekaj naših najbolj
uspešnih trgovin. Seveda si lahko
tam tudi sami kreirajo svojo
trgovino, ki je po nekaj klikih že
postavljena in omogoča dodajanje
artiklov ter začetek prodaje. Pa brez
skrbi, storitev je 14 dni brezplačna
in neobvezujoča.

Drugače pa v sodelovanju z
razvojno agencijo Icra pripravljamo
dva brezplačna seminarja, ki bosta
potekala v sredo, 30. novembra.
Prvi ob 10. uri v Centru idrijske
čipke, druga ob 16. uri v učilnici
Icrum. Ker je število udeležencev
na obeh izobraževanjih omejeno,
prijave sprejemamo do zasedbe
prostih mest na 05 37 43 913 ali
preko e-pošte vem@icra.si.

Če kdo ne verjame, zakaj je
naša aplikacija res najboljša, naj
pride na delavnico in se na svoje
oči prepriča, kako zadeva deluje.

Kje so novi izzivi?
Zaposleni kot ekipa stavimo na

inovativnost. Tudi ta nagrada nas ne
bo zaustavila. Razmišljamo naprej.
Vsak dan imamo goro zamisli, tudi
kako Mojo Košarico še izboljšati in
nadgraditi. Izzivov nam ne manjka.


