
Opis poti do poslovnih prostorov podjetja MDS IT 
d.d., na Leskoškovi cesti 9E, v Ljubljani

Če prihajate iz smeri Kranj/letališče Jožeta Pučnika 
(po avtocesti):
Peljite se po obvoznici v smeri Maribora in zavijete na izvoz Lj. 
Jarše, Carinska cona. Peljete se preko semaforiziranega križišča 
naravnost (približno 700 m, sledite smeri BTC Carinska cona), 
kjer zavijete desno (na to vas opozori tudi naša tabla) na 
Leskoškovo cesto. Po 300 m zavijte levo in se peljite, mimo 
Interservice-a na desni ter stavbe Empor na levi strani, 
naravnost še 100 m. Za poslovno stavbo zavijte desno. Tu so 
vam poleg našega skladišča na voljo parkirna mesta. 

Če prihajate iz smeri glavne avtobusne/železniške postaje (iz centra Ljubljane):
Ob izhodu iz železniške postaje zavijte levo proti Šmartinski cesti, po kateri se vozite 2 km, v smeri nakupovalnega središča BTC City. Pri 
križišču z obvoznico na semaforju zavijte desno v smeri BTC Carinske cone ter peljite naravnost okoli 700 m. Pri drugem semaforju 
zavijte desno (na to vas opozori tudi naša tabla) na Leskoškovo cesto. Po 300 m zavijte levo in se peljite, mimo Interservice-a na desni 
ter stavbe Empor na levi strani, naravnost še 100 m. Za poslovno stavbo zavijte desno. Tu so vam poleg našega skladišča na voljo parkir-
na mesta. Če se odločite za prihod z mestnim avtobusom, vstopite na avtobus št. 7 ali 27 (v smeri Letališke ceste) in izstopite  na postaji 
Leskoškova). 

Če prihajate iz smeri Maribora/Celja (po avtocesti):
Ko se približujete ljubljanski obvoznici, zavijte desno v smeri proti Kranju in takoj na naslednjem izvozu Lj. Jarše, Carinska cona, zapustite 
obvoznico. Pri semaforju zavijte levo in se peljite preko obvoznice še 300 m (že se nahajate na Leskoškovi cesti), po 300 m pa zavijte levo 
in se peljite, mimo Interservice-a na desni ter stavbe Empor na levi strani, naravnost še 100 m. Za poslovno stavbo zavijte desno. Tu so 
vam poleg našega skladišča na voljo parkirna mesta.

Če prihajate iz smeri Novo mesto/Zagreb (po avtocesti):
Ko se približujete ljubljanski obvoznici, zavijte desno v smeri proti Mariboru. Peljite se skozi dva predora, po 6 km pa zavijte desno na 
izvozu LJ. Moste, BTC Carinska cona. Zavijte levo preko avtoceste na Letališko cesto. Po 1 km na semaforju zavijte desno na Leskoškovo 
cesto in po 50 m zopet zavijte desno. Peljite se, mimo Interservice-a na desni ter stavbe Empor na levi strani, naravnost še 100 m. Za 
poslovno stavbo zavijte desno. Tu so vam poleg našega skladišča na voljo parkirna mesta. 

Če prihajate iz smeri Koper/Postojna (po avtocesti):
Ko se približujete ljubljanski obvoznici, zavijte levo v smeri proti Kranju oz. Mariboru, po nekaj km zavijte proti Mariboru. Po dodatnih 4 
km zavijte iz obvoznice na izvozu Lj. Moste, nakupovalno središče BTC, BTC Carinska cona. Prečkajte semaforizirano križišče in se peljite 
naravnost še 700 m (sledite smeri BTC Carinska cona). Pri drugem semaforju zavijte desno (na to vas ob cesti opozori tudi naša tabla) na 
Leskoškovo cesto. Po 300 m zavijte levo in se peljite, mimo Interservice-a na desni ter stavbe Empor na levi strani, naravnost še 100 m. 
Za poslovno stavbo zavijte desno. Tu so vam poleg našega skladišča na voljo parkirna mesta.

V kolikor imate težave z iskanjem naše lokacije, pokličite na telefonsko številko +386 (0)1 586 79 33.
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Vhod v prvo nadstropje

Skladišče, izdaja in prevzem, servis

Parkirišče za stranke in obiskovalce MDS IT d.d.

Poslovne prostore podjetja MDS IT d.d. najdete v industrijski coni Moste. Do nas 
se lahko pripeljete s severne ali vzhodne ljubljanske obvoznice (sledite izvozu za BTC 
Carinsko cono), kot tudi mimo nakupovalnega središča BTC City, po Letališki cesti. 
Z Leskoškove ceste zavijte po dovozni poti mimo zgradbe Interservice-a na desni 

in Empor na levi. Vhod v prostore je iz smeri Letališke ceste.


