
Knjižnično-informacijski in založniški center  
MO RS 

KIZC Ljubljana :   01  471  25  32,  01  471  25  43 

Knjižnična enota Maribor :   02  449  51  89 

 



Knjižne novosti so vam na voljo v prostorih KIZC, 
kjer si jih lahko ogledate in jih prelistate. 

 
Vabljeni 

 

Dostopnost KIZC 
 

Za zaposlene na MO RS :    
ponedeljek, torek in četrtek od . do 5. ure 
sreda od 8. do 17. ure 
petek od 8. do 14. ure 
 
Za zunanje uporabnike :      
ponedeljek zaprto 
torek, četrtek in petek od . do . ure 
sreda od 9. do 17. ure 
 

 



 

Spoštovani uporabniki! 
 

v Knjižnično-informacijskem in založniškem 
centru  si lahko med počitnicami izposodite 
gradivo iz zbirke žepnic, ki obsega izbrano 
leposlovje, kriminalke, ljubezenske romane, 
mladinsko leposlovje in stvarno literaturo. 

 

Želimo vam prijetno počitniško branje. 
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