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Ob veselem pričakovanju se vsaka bodoča mamica in očka sprašujeta, kaj sploh potrebujeta za 
prihajajočega družinskega člana.  Na trgu je ogromno izdelkov in izbira je včasih težka. Pred vami je 
informativni seznam, ki vam bo pomagal pri pravi vsega potrebnega pred porodom vašega otročička.  

(1) OBLAČILA ZA NOVOROJENČKA naj bodo iz naravnih materialov in enostavna za obleči. Izogibajte 
se nepraktičnih in neraztegljivih oblačil. Vašega otroka boste lahko kasneje oblačili v kavbojke, krilca in 
podobno. Kapice naj bodo krojene tako, da so pravilno oblikovane čez ušesa in imajo vrvce, sicer bodo 
dojenčku neprestano padale če oči ali pa iz glave. Bodiji naj bodo na preklop - vsaj dokler se ne naučite 
oblačiti vašega otroka in se novorojenček ne privadi na neprestana preoblačenja in kopanja.  

Navedene velikosti so informativnega značaja. Kot vemo, se dojenčki lahko rodijo manjši (48-50) ali večji 
(62) - v povprečju pa so dolgi od 51 do 54 cm (kar ustreza velikosti 56). Slovenski proizvajalci imajo velike 
številke, medtem ko je pri tujih proizvajalcih bolje izbrati večjo velikost. 

Seznam  za novorojenčka, ki se rodi v poletnih mesecih: 

□ Bombažni 4 delni komplet (jopica, žabice, kapica, copatki) - Prihod iz porodnišnice (velikosti  56) 
□ 8 bodijev na preklop  - 3 so lahko s kratkimi rokavi (velikosti 56 ali 62) 
□ 4 žabice do pasu (velikosti 56 ali 62) 
□ 2 bombažna pajacka 
□ 2 para bombažnih raztegljivih nogavičk 
□ Rokavičke proti praskanju 
□ 2 bombažni kapici 
□ Bombažna odejica za voziček 
□ 5 pisanih ali klasičnih tetra plenic za podiranje kupčkov, podlogo, senco, ipd. 
□ Posteljnina 
□ Velika kopalna brisača s kapuco 

Seznam za novorojenčka, ki se rodi v zimskih mesecih: 

□ Plišasti 4 delni kompletek (jopica, žabice, kapica, copatki) - Prihod iz porodnišnice (velikosti  56) 
□ Topel kobinezon za dojenčka z zaprtimi nogicami in kapuco (velikosti 0-3 mes) 
□ 8 bodijev na preklop  z dolgimi rokavi (velikosti 56 ali 62) 
□ 4 žabice do pasu (velikosti 56 ali 62) 
□ 2 para bombažnih raztegljivih nogavičk 
□ 2 para toplih copatk za novorojenčka 
□ Rokavičke proti praskanju 
□ Bombažna kapica 
□ Topla raztegljiva kapica 
□ Topla ali flis odejica za voziček 
□ 5 pisanih ali klasičnih tetra plenic za podiranje kupčkov, podlogo, senco, ipd. 
□ Posteljnina 
□ Velika kopalna brisača s kapuco 
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(2) OTROŠKA OPREMA za novorojenčka je kar velik finančni zalogaj. Izbira na trgu je velika in cene se 
zelo razlikujejo. Nanje vplivajo predvsem uporabljeni materiali in poreklo izdelkov (otroški vozički), pa tudi 
varnostni testi in ocene strokovnjakov (otroški avtosedeži). V avtosedežu - lupinici boste otroka odnesli iz 
porodnišnice. V naslednjih dveh mesecih jo uporabljajte le za prevoze. Lupinica namreč ni nadomestilo 
otroškemu ležalniku, kjer ima otrok poravnano hrbtenico. 

Seznam opreme, ki jo potrebuje novorojenček: 

□ Otroški voziček, ki je primeren za otroka od rojstva dalje 
□ Avtosedež (0-13 kg) 
□ Otroška postelja ali zibelka 
□ Previjalna omara ali vsaj previjalna podloga 
□ Banjica za kopanje 
□ Otroški ležalnik 
□ Igralna blazina 
□ Nosilka ali trak za nošenje 

 

(3) PRIPOMOČKI ZA NEGO DOJENČKA so nepogrešljivi že takoj po otrokovim rojstvu. Dude, flaške in 
cuclji naj bodo certificiranega porekla, saj vsa plastika ni varna (zaradi vsebnosti ftalatov). Kozmetika pa 
naj bo čim bolj naravna in malo ali nič odišavljena.  

Seznam pripomočkov in kozmetike za nego novorojenčka: 

□ Plenice za novorojenčka 
□ Tetra plenice 
□ Krpice za umivanje 
□ Tolažilna duda 
□ Flaška 150 ml s počasnim pretokom 
□ Mehka žlička 
□ Telesni termometer 
□ Škarjice z zaobljenim robom 
□ Mehka krtačka in glavnik za temenca 
□ Termometer za vodo in prostor 
□ Hladilno mazilo za ritko 
□ Negovalna krema za dojenčka 
□ 70% alkohol za čiščenje popka 
□ Sterilne gaze - zloženci (5x5 cm) 
□ Fiziološka raztopina (v ampulah) 
□ Trdo milo oz. naravno tekoče milo v priročnem dozirniku 
□ Olje za dojenčka za kožo, masažo in temenca (lahko tudi rafinirano mandljevo, ognjičevo ali 

olivno olje) 
□ Vlažilni robčki 
□ Palčke za ušesa s široko zaobljeno konico 
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(3) MAMICE, POSKRBITE TUDI ZASE in si zato pravočasno pripravite vse potrebno za vaš odhod v 
porodnišnico in ponovni prihod domov.  Zadnji mesec pred porodom si nakupite vse potrebno, sicer bo 
nekdo (partner , prijateljica ali mama) v vašem imenu kupovala nedrček za dojenje, vložke in podobno. 

 

Seznam kaj naj si pripravi mamica za v porodnišnico: 

□ Bombažni VIR vložki 
□ Hlačke za enkratno uporabo 
□ Brezšivni modrček-nedrček za dojenje 
□ Spalna srajca ali majica za dojenje 
□ Blazinice za dojke 
□ Mazilo za bradavice 
□ Nastavki za dojenje 
□ Prsna črpalka 
□ Blazina za dojenje 
□ Napihljiv obroč - v primeru šivov 
□ Čaj za dojenje 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor imate kakršnekoli pomisleke pred nakupom, Vam bo 

ekipa Ajatutaja z veseljem pomagala in poskušala odgovoriti na 

vsa vaša vprašanja 
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