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PREDSTAVITEV PODJETJA 

 
Kompleksnost in zahtevnost uporabe računalniške strojne in programske opreme, njen 
vpliv na praktično vse dele poslovnih sistemov ter želja, da bi v čim večji meri obvladovali 
kompleksnost graditve računalniških informacijskih sistemov, našim uporabnikom pa nudili 
kar najbolj zaokroženo ponudbo računalniške opreme in storitev, so nas vodili do 
pomembne odločitve, da smo v podjetju Informatio zbrali strokovnjake iz računalniškega, 
elektrotehniškega, ekonomskega in  organizacijsko upravljavskega področja z več kot  
20-letnimi izkušnjami. 
Da bi lahko tudi zahtevnejšim uporabnikom zagotovili kompletno ponudbo na področju 
računalniške strojne in programske opreme ter zahtevnih računalniških komunikacij, 
sodelujemo s kvalitetnimi dobavitelji, s katerimi tudi enotno pristopamo do uporabnika in 
skupaj nosimo odgovornost za delovanje celotnega informacijskega sistema. 
Podjetje Informatio posveča pozornost tudi razvoju in reševanju problemov v praksi s 
pomočjo informacijske tehnologije. Zato tesno sodelujemo z večjim številom podjetij, kar 
nam omogoča izdelavo rešitev »na ključ«. 
Reference podjetja Informatio na področju računalništva ter informatike so številne. Med 
njimi velja omeniti predvsem naslednje: 
 

- ALCU d.o.o., Kamnik 
- BENUSSI d.o.o., Ljubljana 
- BMW AG, Slovenija 
- BROLINE d.o.o.,Mengeš 
- CORDIA d.o.o., Mengeš 
- ETA Cerkno d.o.o.,Cerkno 
- GLOBUS d.o.o., Metlika 
- INTEREXPORT d.o.o.,Komenda 
- IVECO S.p.A., IT 
- KAMJON SERVIS d.o.o., Koper 
- KIA AUTO d.o.o., Srbija 
- KIA-C.J.I. BH d.o.o., Bosna in Hercegovina 
- KRKA d.d., Novo mesto 
- MARC INTERIERI d.o.o., Ljubljana 
- MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana 
- PC H.AND d.o.o., Trzin 
- PLOJ d.o.o., Maribor 
- PRIGO d.o.o., Brezovica 
- RENAULT NISSAN, Slovenija in Hrvaška 
- SALESIANER MIETTEX PERITEKS d.o.o., Trzin 
- SMART & ESCARGO d.o.o., Črniče 
- TARKETT d.o.o., Srbija 
- UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana 
- VIANOVA SLOVENIJA d.o.o., Logatec 
- VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o., Ljubljana 
- ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE 

 
 
Dodatne informacije 

 
Informatio d.o.o. 
Ob žici 5 
1000 Ljubljana 
 
Poslovna enota: Na Trati 11, 1000 Ljubljana 
 
 
Kontakti 

 
Telefon: +386 (0)1 5810 117  
E-pošta: info@informatio.si 
 
Direktor: Zoran Ivković 
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