
Preprečite prevračanje vašega pohištva  
 
Otroci so brez omejitev radovedni in ustvarjalni. Raziskovanje okolja je pomemben del učenja in rasti. 
Njihova radovednost jih vodi k raziskovanju vseh kotičkov hiše, vključno s pohištvom. Pohištvo v vašem 
domu se vam morda zdi neškodljivo. Presenetljivo je, da lahko otroci odkrijejo veliko nevarnih mest in 
predmetov. Ko se otroci igrajo v hiši, je naravno, da želijo doseči, se povzpeti in se potegniti na pohištvo 
ter raziskovati. Za plezanje pogosto uporabijo omarice in police, da lahko dosežejo in zgrabijo nekaj, kar 
želijo. Kljub temu, da so otroci lahki, je takšno pohištvo pogosto nestabilno. Takšno pohištvo, naprave in 
televizorji se zlahka prevrnejo in resno poškodujejo otroka ali ga celo ubijejo. Nesreče zaradi prevračanja 
pohištva se ne dogajajo samo otrokom, tudi odrasli se lahko resno poškodujejo. Najučinkovitejši način za 
preprečevanje nesreč je pritrditev vsega pohištva, naprav in televizorjev, ki se lahko prevrnejo, na steno. 
 

Kaj pomeni izraz prevračanje pohištva? 
Izraz prevračanje pohištva se nanaša na nesreče, v katerih se pohištvo prevrne na osebo in povzroči 
telesno poškodbo ali celo smrt.  
 
Na koga vpliva prevračanje?  
Večina nesreč se zgodi pri majhnih otrocih. Otroci so zelo ranljivi, ker se ne zavedajo nevarnosti. Ko 
se pohištvo prevrne, niso dovolj hitri, da bi reagirali in se izognili padcu. Tudi ko pohištvo pade nanje, 
niso dovolj močni, da bi pohištvo dvignili sami. Glavne žrtve takšnih nesreč so otroci. V redkih 
primerih se to lahko zgodi tudi odraslim, predstavlja jim enako nevarnost.   

 
Kje se zgodijo nesreče zaradi prevračanja? 
Nesreče zaradi prevračanja se lahko zgodijo kjerkoli v hiši. Kljub temu se takšne nesreče največkrat 
zgodijo v spalnicah, otroških sobah, dnevnih sobah in kuhinjah.  

 
Ali je težko pohištvo treba pritrditi?   
Ni pomembno, kako težko je pohištvo, vsako pohištvo se lahko prevrne. Ko se otroci povzpnejo ali 
obesijo na vrata ali predal, se težišče premakne, pohištvo se lahko prevrne in pade na otroka. Težje 
kot je pohištvo, boj resne so nesreče.  

 
Ali je potrebno pritrditi tudi pohištvo v sobah, v katerih se otroci ne igrajo?  
Nesreče se običajno zgodijo preprosto in zelo hitro. Radovedni otroci se radi sprehajajo v različne 
sobe, tudi če tega ne pričakujete. Zato je potrebno pohištvo pritrditi v vseh prostorih, da se zmanjša 
nevarnost prevračanja pohištva. Še posebej tam, kjer otrok ne pričakujete pogosto.   

 
Ali lahko zaklenjeni predali in vrata nadomestijo pritrditev pohištva?  
Zaklepi za omare so zasnovani tako, da preprečujejo dostop do predalov in ne preprečujejo 
prevračanja. Ne nadomeščajo pritrdilnih elementov za pohištvo. Otrok, ki pleza na omaro in vrata ali 
visi z njih lahko prevrne omarico. Ne pozabite, da zapahi ne odpravljajo nevarnosti prevrnitve.  

 
Ali je potrebno pohištvo pritrditi tudi pri starejših otrocih?  
Otroci med igranjem ne pomislijo vedno na varnost. Ko otrok želi nekaj, kar je na pohištvu, spleza tja 
in poskuša doseči predmet. Ne pomislijo, da jih lahko omara poškoduje. Tudi če je otrok starejši, še 
ne pomeni, da je varen. Otroci so lahko izpostavljeni nevarnim nesrečam zaradi prevrnitve.  
 
Ali je treba pritrditi tudi pohištvo znanega pohištvenega podjetja?  



Vsako dobro poznano pohištvo naj bi ustrezalo varnostnim standardom. Kljub temu, ne glede na 
kakovost ali priljubljenost podjetja, sila gravitacije velja za vse na zemlji. Če se težišče premakne, se 
lahko pohištvo prevrne.  

 
Ali je treba pritrditi tudi nizko komodo?  
Tudi nizko pohištvo se lahko prevrne. Še posebej, kadar je hkrati odprtih več predalov ali kadar je 
precej napolnjeno - tako se težišče premakne izven omarice. Učinek je enak, ko se otrok povzpne na 
pohištvo. Zato je treba tudi nizko pohištvo pritrditi na steno.   

 
Nevarnost prevračanja se zdi zelo majhna; ali me mora vseeno skrbeti? 
Nesreče zaradi prevračanja pohištva so pogostejše, kot se morda zdi. Večina ljudi ne pričakuje 
nevarnosti prevračanja pohištva, o takšnih nesrečah pa se tudi redko poroča. Kljub temu je 
prevračanje pohištva krivo za več poškodb in smrti, kot pričakovano. Ni razloga, da tvegate varnost 
svoje družine, ko lahko takšne nesreče zlahka preprečite s pritrditvijo pohištva, naprav in televizorjev 
na stene.  
 

 


