
TPA svetovanje, podjetje za svetovanje, davčne, 
računovodske in poslovne storitve d.o.o.

1000 Ljubljana  •  Pot za Brdom 102
stavba H  •  3. nadstropje  

T: +386 1 520 86 60  •  F: +386 1 520 86 69
office@tpa-group.si  •  www.tpa-group.si

www.tpa-group.com

KAKO PRIDETE DO NAS

MOŽNOSTI PARKIRANJA
•  Parkirna Hiša / parkirišča v tehnološkem parku.
    Do parkirišča / parkirne hiše pridete po cesti   
    med objektom B in C1.

•  Parkiranje v stavbi H, v pritličju – parkirišči 
    33 in 34, označeni s „TPA“. Vhod v garažo 
    pri objektu G.

Parkirišča lahko uporabljate po predhodnem 
obvestilu tajništva oziroma ob dogovoru za 
sestanek.

Za odpiranje rampe pokličite na 
tel.: +386 30 606 882 (recepcija).

NAHAJAMO SE V 
TEHNOLOŠKEM PARKU 
LJUBLJANA, STAVBA H, 
3. NADSTROPJE.

•  Če pridete iz severa do Ljubljane po avtocesti 
    izberete izvoz št. 16 - Ljubljana Brdo / ZOO.

•  Če pridete iz juga pa izberete izvoz Ljubljana 
    Brdo, Ljubljana Vrhovci (Hotel Four Points 
    by Sheraton).

UVOZ

UVOZ G



Opis poti iz smeri CELOVEC
•  Iz Celovca vozite proti mejnemu prehodu Ljubelj in v Sloveniji po medkrajevni cesti E652.
•  Na koncu medkrajevne ceste E652 sledite smerokazu Ljubljana in zapeljite na E61 / A2 avtocesto.
•  V Ljubljani po tunelu Šentvid zapeljite na drugi izvoz številka 16 - Ljubljana-Brdo, Ljubljana-Vrhovci.
•  Ko zapustite avtocesto na izvozu števika 16 prevozite prvi in drugi semafor na cesti Pot za Brdom. 
•  250 metrov po drugem semaforju je naša stavba na desni strani ceste - Pot za Brdom 102, stavba H. 
•  Nahajamo se v 3. nadstropju - stavba H - Pot za Brdom 102.

Iz Celovca do nas je približno 85 km in 1 ura 15 minut vožnje.

Opis poti iz smeri GRADEC / MARIBOR
•  Iz Gradca vozite proti mejnemu prehodu Šentilj in v Sloveniji po E59 / A1 avtocesti do Maribora.
•  Na razcepu številka 7 - Razcep Slivnica sledite smerokazom za Ljubljano.
•  Po razcepu Slivnica preidete na E57 / A1 avtocesto in vozite preko Celja do Ljubljane.
•  Ob prihodu v Ljubljano na razcepu številka 27 - Razcep Zadobrova, zavijete desno 
    na severno mestno obvoznico - H3 - Ljubljana-sever.
•  Vozite po obvoznici do prehoda iz H3 obvoznice na E61 / A2 avtocesto - smer Zagreb, Trst.
•  600m po prehodu na E61 / A2 avtocesto zavijete desno na izvoz številka 16 - Ljubljana-Brdo, 
    Ljubljana-Vrhovci.
•  Ko zapustite avtocesto na izvozu števika 16 prevozite prvi in drugi semafor na cesti Pot za Brdom. 
•  250 metrov po drugem semaforju je naša stavba na desni strani ceste - Pot za Brdom 102, stavba H. 
•  Nahajamo se v 3. nadstropju - stavba H - Pot za Brdom 102.

Iz Gradca do nas je približno 205 km in 2 uri 10 minut vožnje.


