
POSREDOVALNICA 
RABLJENIH PREDMETOV
Stara roba, nova raba - Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Posredovalnica rabljenih predmetov, ki deluje v okviru društva Kralji ulice z 
veseljem sprejema predmete, ki so pri vas že odslužili svoj namen. Pri nas 
staro robo spremenimo v novo rabo, saj predmete s prodajo po nizkih, 
simbolnih cenah vključimo v ponoven obtok. Z nakupom v posredovalnici 
pa dejanje potrošništva dobi solidarnostni pomen, saj posredovalnica 
omogoča pridobivanje delavnih izkušenj ter zaposlitev brezdomnim in 
drugim socialno izključenim posameznikom, obenem pa je zaradi nizkih 
cen dostopna ljudem v slabšem materialnem položaju. 

»Radodaren človek lahko zmeraj kaj pokloni«  

(Španski pregovor)

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
4. Razvojne prioritete; »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in 4.1 prednostne 
usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

POSREDOVALNI ČAS:

Ponedeljek: 12. - 17. 
Torek: 12. - 17.
Sreda: 12. - 17.
Četrtek: 10. - 17.
Petek:  12. - 17. 
Sobota:  10. - 14. 
Ob nedeljah in praznikih 
imamo zaprto



SPREJEMAMO: 
- manjše predmete (nakit, okrasni predmeti, 
škatlice, vaze, torbe, obeski, albumi, bloki, 
vrtni palčki …)                
- manjše pohištvo (stojala, omarice, mizice, 
stoli)
- male gospodinjske aparate in drugo tehniko                             
- keramiko                                                                                      
- posodo, pribor                                                                           
- igrače, cd-ji, družabne igre, 
 otroško opremo                                                       
- športne rekvizite                                                                          
- glasbila                                                                                      
- starine
- blago, rute, prti, zavese …
- knjige
- slike
- prazne jajčne kartone
- rabljena kolesa in rezervne dele 
 za kolesa

NE SPREJEMAMO:
- velikega pohištva (postelje, omare, jogiji, 
večje mize …)
- računalnikov, tiskalnikov
- večjih gospodinjskih aparatov (pečica, pralni 
stroj, hladilnik …)
- predvsem pa ne: nedelujočih, slabo 
ohranjenih električnih aparatov 

VABIMO VAS, DA NAM PODARITE STVARI, KI JIH NE POTREBUJETE VEČ. SPREJEMAMO 
JIH VSAK DAN V OBRATOVALNEM ČASU NA POLJANSKI 14 ALI PO DOGOVORU.

Posredovaljica rabljenih predmetov
Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana
Tel: 041 291 760  in 059 010 075 (dosegljivi smo med posredovalnim časom trgovine)
Email: Stararoba.novaraba@kraljiulice.org

»Daj, kolikor vzameš, in vse bo dobro.«  
(Maorski pregovor)


