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Naredite vašo projektno dokumentacijo 
še za korak bolj konkurenčno, tako da 
objekt spremenite v varen prostor.

Cilj tega dokumenta je, da boste k vaši projektni 
dokumentaciji lahko priložili podrobno dokumentacijo 
o sistemskem zaklepanju in o načrtu zaklepanja. To 
pomeni, da bo neodvisna od mizarjev, ponudnikov 
vrat, ponudnikov oken ter ostalih izvajalcev. Za 
celoten načrt, popis, montažo, primopredajo in servis 
sistemskega zaklepanja poskrbimo mi. Preberite si 
kako to lahko storimo.
Preverite kako lahko dodate vrednost vaši projektni 
dokumentaciji, jo apravite še bolj konkurenčno in 
pomagate uporabniku zaklepanje spremeniti v varen 
in enostaven prostor.
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VSEBINA:

1. Sistem zaklepanja kot samostojna kategorija.
Zakaj sistemsko zaklepanje?
Zakaj samostojna postavka?
Zakaj Lecom?

2. Prednosti sistemskega zaklepanja.
En ključ, s katerim ima vsak uporabnik svoj dostop.
Varnost za izvajalca in uporabnika.
Nadzor in shema zaklepanja.

3. Sestava sistema zaklepanja.
Cilindrični vložek in profil. Lecom ER profil.
Generalni ključ in ostali ključi.

4. Načrt sistema zaklepanja.
Nadzor in shema zaklepanja.
Popis dimenzij zaklepanja in hirearhija odklepanja.

5. Vgradnja sistema zaklepanja.
Primopredajni zapisnik in lastniška kartica.

6. Še dodatne prednosti sistemskega zaklepanja.
Možnost premontaže ali dodelave po izvedbi. 3 letna 
garancija.
Začasno zaklepanje objekta v fazi izvedbe del.

7. Vzdrževanje sistema zaklepanja.
Odziv v 24 urah.

8. Dodatki k sistemskemu zaklepanju.
Požarni ključ in požarna vrata.
Dodatna varnost za objekte.

9. Referenčna lista – kaj drugi menijo o nas.
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Zaklepanje vrat je ena od pomembnih prednosti pri projektu. Z ustreznim zaklepanjem vrat 
lahko vašo projektno dokumentacijo naredite še bolj konkurenčno. Po intenzivnem proučevanju 
varnosti in številnih pogovorih s projektanti, smo ugotovili, da bi zaklepanje vrat lahko bila 
ena od pomembnih prednosti pri izdelavi projektne dokumentacije. Pomembna zato, ker so 
varnost,
dostop in praktičnost postali trendi pri projektiranju zgradb.

S sistemskim zaklepanjem rešite najmanj 2 problema.

Prvi problem, ki se vedno pojavi je, da za vgradnjo ključavnic projektanti najbolj računate 
na dobavitelje vrat, oken in mizarjev. To za končnega uporabnika pomeni, da mu po predaji 
objekta v uporabo ostane šop ključev, več različnih sistemov zaklepanja in različne ključavnice. 
Običajno zato, ker izvajalci niso med seboj usklajeni in jim zaklepanje ni pomembno.

Drugi problem, ki se pojavi med izgradnjo objekta, je ta, da se ključi prenašajo od izvajalca k 
izvajalcu. Zato se ključi pogosto izgubijo, večkrat pride do uničenja stvari in kraje. S tem ima 
težavo izvajalec, večkrat lahko tudi vi. Navsezadnje uporabnik izgubi na varnosti in uporabnosti 
objekta. 

Rešitev, do katere smo v Lecom d.o.o. prišli, je sistemsko zaklepanje s katerim uporabnik 
ključavnic lahko določi hierarhijo zaklepanja z enim ključem, ki je zaščiten proti zlorabi. Izkazalo 
se je, da je potrebno sistem zaklepanja v projektni dokumentaciji obravnavati kot samostojno 
postavko v opisu del, saj končni uporabnik le tako dobi smiseln sistem. Šli smo celo tako daleč, 
da izvajalec dobi na uporabo ustrezno število cilindričnih vložkov za začasno zaklepanje in s 
tem prihrani nakup lastnih. Najbolj pa s tem zagotovi varnost na objektu, saj se našega ključa 
ne da ponarediti.

20 let. 4 generacije iz Titana.

Lecom d.o.o. je družinsko podjetje. Smo strokovnjaki za sistemsko zaklepanje in varnost, ki za 
varnost poslovnih in drugih namenskih objektov skrbimo že preko 20 let. Ključarsko tradicijo 
uspešno nadaljuje že četrta generacija ključarjev, ki nadaljuje pot iz Titana. Razvili smo lasten 
ER profil za cilindrični vložek s ključem, ki je na trgu unikaten in ga je možno izdelati le na 
Lecomu. Smo inovativno podjetje, razvili smo Rex cilinder, ki se lahko odklepa na dotik prsta in 
elektronski varnostni sistem Vigil. Več o rešitvah na www.lecom.si.

Dodajte vašemu projektu varnost ter prihranite čas in vaše delo.

S tem dokumentom boste vašo projektno dokumentacijo naredili še boljšo in prihranili boste 
vaš dodatni čas ob izvedbi projekta. Uporabniku boste pomagali zaklepanje spremeniti v varen 
in enostaven prostor. Za kvalitetno izvedbo in servis zaklepanja pa bomo v celoti poskrbeli mi.

Sistem zaklepanja kot samostojna kategorija pri projektni dokumentaciji.1
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POD NADZOROM. Vsak ima omogočen le svoj dostop.

Sistemsko zaklepanje je sistem ključavnic in ključev s katerim vsakemu uporabniku prostora 
določite svoj dostop. To pomeni, da z načrtom zaklepanja za vsako ključavnico v objektu 
določite, katera vrata lahko posameznik odpira. S tem ima glavni uporabnik nadzor nad 
dostopom in zaklepanjem vrat objekta.

Priporočilo: V projektno dokumentacijo vključite sistem zaklepanja kot samostojno postavko.

Prednosti sistemskega zaklepanja2
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Oglejte si primer sheme sistemskega zaklepanja.

ENOSTAVEN. Samo en ključ, ne več cel šop ključev.

Vsak posameznik prejme le en ključ, s katerim lahko odpira samo tista vrata, ki mu jih v načrtu 
zaklepanja določite. To pomeni, da lahko napravite hierarhijo odklepanja, od tega, da določite 
eni osebi, da lahko z enim ključem odklepa vsa vrata, do tega, da lahko določite osebi, da 
lahko z enim ključem odpira samo ena vrata v objektu. S tem se boste rešili šopov ključev v 
objektu in skupnih omaric za ključe.

VAREN. Ključ, ki se ga ne da ponarediti.

Vsi ključi sistemskega zaklepanja so zaščiteni z lastniško kartico. To pomeni, da je dodatna 
izdelava ključev mogoča le na sedežu podjetja Lecom in ob predložitvi unikatne lastniške kartice.

Shema 1: Zelena polja prikazujejo 
popolni dostop, ki ga ima direktor 
podjetja, z enim ključem.

Shema 2: Zelena polja prikazujejo 
omejen dostop, ki ga ima čistilkaiz 
istega podjetja, z enim ključem ter 
rdeča polja, kamor dostopa z istim 
ključem nima.

Slika: Lecom ključ spada med tiste varne 
ključe, ki se ga ne da ponarediti brez lastniške 
kartice.

Priporočilo: V projektno dokumentacijo vključite shemo zaklepanja.

Priporočilo: V projektno dokumentacijo vključite sistem zaklepanja, ki je zaščiten z lastniško kartico.
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Slika: Posebni varovalni klini v cilindričnem vložku in 
več kot 200.000 različnih zaklepnih kombinacij skrbi za 
zaščito sistemskega zaklepanja proti zlorabi in vlomom. 
Najvišja stopnja zaščite in varnosti.

Slika: Certifikat o vgrajenih delih z oznako proizvajalca 
in številko certifikata.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite cilindrične vložke, ki 
imajo modelno zaščiten profil.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite 
cilindrične vložke in ključe, ki vsebujejo certifikat izdelave.

Kaj pomeni, da je sistem zaklepanja kvaliteten?
Ima ZAŠČITEN CILINDER.

Sistem zaklepanja je sestavljen iz cilindričnih vložkov za vrata in ključev. Pri cilindričnem 
vložku mora biti profil modelno zaščiten, kar pomeni, da ni v prosti prodaji, torej ga ni možno 
ponarediti in se lahko izdela le pri pooblaščenih serviserjih.

Cilindrični vložek za vrata mora imeti zaščito proti vrtanju v ohišje in jedra. Imeti mora posebno 
obliko varovalnih klinov (varovanje proti tipanju), kar pomeni, da z vlomilskim orodjem ni 
mogoče odpreti ključavnice.

S tem je vlomilcu zelo oteženo vlamljanje, s čimer se čas vlamljanja podaljša ali celo prepreči 
vlomilcu vlamljanje.

Posebnost sistemskega zaklepanja Lecom je, da cilindrični vložek vsebuje poseben ER profil, 
ki smo ga razvili in modelno zaščitili. To pomeni, da vsebuje največjo stopnjo zaščite in mu je 
možno narediti podprofile. Zaradi tega je primeren za večje objekte, z več dostopi.

Ima CERTIFIKAT IZDELAVE.

Vsi cilindrični vložki in ključi sistema zaklepanja morajo 
imeti certifikat, ki potrjuje kvaliteto vgradnih in sestavnih 
delov sistemskega zaklepanja.

Sestava sistema zaklepanja.3
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Vsebuje GENERALNI KLJUČ.

Pri sistemskem zaklepanju je obvezna izdelava generalnega ključa, zaradi izrednih razmer 
kot so požar, poplava in druge elementarne nesreče. Generalni ključ je ključ, ki odpira vsa 
vrata in je shranjen na varnem mestu, pri nadzorniku ali je v uporabi pri direktorju objekta.

Je VEČ KOT KLJUČ.

Posebnost ključev sistemskega zaklepanja je, da se po obliki razlikujejo od običajnih ključev. 
Značilna oblika služi temu, da jo uporabnik ključa lažje vidi, otipa in prepozna. Vsak ključ 
sistemskega zaklepanja mora biti izdelan iz novega srebra, kar pomeni, da ključ ne rjavi ter je 
zaradi svoje sestave prijazen do cilindričnega vložka. Zato se cilindrični vložek manj obrablja.
Lecomovi ključi so vedno ožigosani po načrtu zaklepanja. Vsi Lecomovi ključi imajo tudi možnost
oblazinjenja. To pomeni, da ključu povečate vidnost in ga lahko uporabite tudi za promocijo z 
logotipom objekta ali različno barvo, če uporabljate več sistemov zaklepanja hkrati. Vsi ključi 
so izdelani v posebnem ER profilu, ki se jih da izdelati le pri Lecomu, z unikatno lastniško kartico, 
ki jo prejmete ob primopredaji.

Slika: Generalni ključ je ključ, ki odpira vsa vrata in je 
shranjen na varnem mestu.

Slika: Oblika ključa, izdelava, 
ožigosanje in oblazinjenje dajejo 
ključu trajnost, prepoznavnost in 
vidnost, torej tudi večjo varnost.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite generalni ključ.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite ključe, ki so izdelani iz novega srebra in posebne 
oblike.
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Načrt zaklepanja je posebna shema v kateri so vpisana imena prostorov, dimenzije vseh 
izmerjenih cilindričnih vložkov, oznake vseh ključev, število ključev in uporabniki. Na načrtu 
zaklepanja je označeno kateri ključ posameznega uporabnika odpre cilindrični vložek 
posameznih vrat. S tem se za vsakega uporabnika določi hierarhija odklepanja, s katero se 
uredi kontrola dostopov v objektu, z enim ključem na uporabnika.

Izkušena ekipa strokovnjakov iz podjetja Lecom načrt zaklepanja opravi ob popisu in izmeri 
dimenzij cilindričnih vložkov, običajno po vgradnji vrat in najpogosteje skupaj s končnim 
uporabnikom, ko se tudi določi hirearhijo dostopov. Ob popisu sistemskega zaklepanja se 
določi tudi šifra sistemskega zaklepanja, ki izvajalcu sistemskega zaklepanja služi kot šifra 
arhiviranja in vodilo za servis z dodatnimi ključi ali cilindričnimi vložki.

Po potrditvi končnega načrta zaklepanja s končnim uporabnikom se napravi izračun 
sistemskega zaklepanja, izdelava sistemi v Lecomu in montaža.

Priporočamo, da v prevzem ključev in cilindrov zaklepanja vključite reverz, torej dokument s 
katerim se uporabniki zavežejo, da materialno in moralno odgovarjajo za ključ.

Slika: Načrt 
zaklepanja
z določenimi 
dostopi,
ključavnicami 
in ključi.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite popis z načrtom sistema zaklepanja.

Načrt sistema zaklepanja.4



10 - projektna dokumentacija

Vgradnja sistema zaklepanja.

Še dodatne prednosti sistemskega zaklepanja.

5

6

Na osnovi meritev vrat in dostopov v Lecomu izdelamo cilindrične vložke, ki se vgradijo na 
objektu po točno označenih vratih, že prej pri popisu. Vgradnjo opravi visoko usposobljen 
strokovnjak iz Lecoma, ki je sistem izdelal, in lahko na licu mesta izvede tudi premontažo. 
Skupaj s končnim uporabnikom se prešteje ključe in cilindre in se podpiše primopredajni 
zapisnik (v njem je navedeno število ključev in cilindričnih vložkov po sistemu zaklepanja). S tem 
zagotovimo varen postopek predaje ključev in vgrajenih cilindričnih vložkov. Izroči se shema 
zaklepanja (eno kopijo shrani izdelovalec v svoj arhiv), primopredajni zapisnik o izvršenih delih 
in lastniške kartice za sistem. S tem je postopek primopredaje zaključen.

Možnost premontaže ali dodelave. Pri izvedbi sistema zaklepanja se lahko pojavijo dodatno 
zahteve, zato pri Lecomu v roku 6 mesecev omogočimo korekcijo delovanja na samem sistemu, 
če izračun to dopušča. Vedno lahko napravimo tudi premontažo obstoječih cilindričnih vložkov 
s ponovnim izračunom. Priporočamo razširitev sistema, v kolikor se naknadno pojavijo novi 
dostopi. Razširitev in nadgradnja se vedno izkaže za dobro rešitev.

Lecom edini na trgu omogoča začasno zaklepanje objekta v fazi izvedbe del. Med izgradnjo 
objekta se ključi prenašajo od izvajalca k izvajalcu, pogosto se tudi izgubijo, pride lahko 
do uničenja stvari in kraje. S tem ima težavo izvajalec, večkrat lahko tudi vi. Navsezadnje 
uporabnik izgubi na varnosti in uporabnosti objekta. Šli smo celo tako daleč, da izvajalec 
dobi na uporabo ustrezno število cilindričnih vložkov za začasno zaklepanje in s tem prihrani 

Unikatna Lecomova lastniška kartica je osebna izkaznica kompletnega sistema. Na osnovi 
šifre prekoshranjenih podatkov in načrta zaklepanja pooblaščeni Lecomov serviser pride do 
podatkov o lastništvu sistemi zaklepanja in lahko opravi izdelavo novega ključa ali cilindra 
brez fizičnega pošiljanja ključev.

Slika: S primopredajnim zapisnikom se uredi 
prevzem lastniške kartice, ključev in ključavnic.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite primopredajni zapisnik za sistemsko zaklepanje.
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Vzdrževanje sistema zaklepanja.

Dodatki k sistemskem zaklepanju.

7

8

24 ur je največ kar lahko čaka Lecomov uporabnik sistemskega zaklepanja, ki ima težavo z 
dostopom v prostor, ki ga uporablja. Izdelava ključa in cilindričnega vložka je zagotovljena v 
roku 24 ur od prejema in potrditve naročila preko e-maila v času delovnika. Za večje število 
ključev in cilindričnih vložkov pa le 48 ur.

Požarni ključ na požarnih vratih, ki je del sistemskega zaklepanja skrbi za varnost pri objektih 
in rešuje problem izhoda v primeru požara ali potresa. Pri vratih kjer je potrebno imeti 
požarni ključ se vgradi dodatni cilinder z dodatnim ključem, ki lahko odpira notranjo stran 
vrat, zunanje pa ne.

To pomeni, da vsak uporabnik lahko požarna vrata odpre od znotraj, ne more pa ga izkoristiti 
za dostop od zunaj. Takšen požarni ključ shranimo v posebno požarno dozo (Vigil), ki je lahko 
zaščitena z alarmom ali posebno zaščito, ki se odzove, če je ključ uporabljen.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite možnost premontaže, dodelave in začasnega 
zaklepanja objekta s sistemskim zaklepanjem.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite servis z odzivnim časom 24 ur za izdelavo novega 
ključa ali ključavnice sistemskega zaklepanja.

Priporočilo: Priporočamo, da v projektno dokumentacijo vključite požarni ključ za sistemsko zaklepanje.

nakup lastnih. Najbolj pa s tem zagotovi varnost na objektu, saj se našega ključa ne da 
ponarediti.

Lecomovi sistemi zaklepanja imajo 3 letno garancijo.

Napravite vaš projekt bolj konkurenčen in pomagajte pri varnosti.

Napravite vašo projektno dokumentacijo bolj konkurenčno in pomagajte uporabniku 
zaklepanje spremeniti v varen in enostaven prostor. 

Pravi ključ v pravih rokah.
Lecom. Strokovnjaki za varnost.

Za vse podorobnosti sistemskega zaklepanja poskrbimo mi. Prihranite čas 
in delo.
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                                                                                                                                               Certificate 
       

DOM-TITAN d.d. 
Kovinarska cesta 28 

SI-1241 Kamnik 
 

wird für das Produkt/ for the product 
 

Profilzylinder/  
Profile cylinder 

DIN 18252:2006-12 
                                                                         DIN 18252-10 

 
DIN EN 1303:2005-04                                                                                                                                                                                                       

1 4 0 0 0 C 4 0 
                                                                                               

mit der Produktbezeichnung/ with the product name 
 

847 K1, 848 K1, CVG K1 
 
 

                                                                    in der Ausführung/ in the version 

Doppel-, Halb- und Knaufzylinder/  
Double profile-, half profile- and knob-type cylinder 

 
gefertigt in der Fertigungsstätte/ manufactured in the production plant 

DOM-TITAN d.d. 
Kovinarska cesta 28 

SI-1241 Kamnik 
 

die Konformität mit dem Zertifizierungsprogramm Z0005 PIV CERT bestätigt  
und das Recht zum Führen des PIV CERT Zeichens/  

is in conformity with the certification program Z0005 PIV CERT and that the product is entitled to bear the symbol 

 

                                                                                                                                  
in Verbindung mit der Registernummer 8V12 erteilt/  

in conjunction with the registration number 8V12 

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung/ 
PIV CERT Association of certification 

Wallstraße 41, D-42551 Velbert 
 
 

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 8-1/95 und 8-1/95WH107 des  
PIV zugrunde.  
Erstausstellung der Verlängerung 09/2015. Die Gültigkeit endet 09/2020/  
This certificate is based on the test report no. 8-1/95 and 8-1/95WH107 by PIV.  
First issue of the extension 09/2015. End of the validity 09/2020.  
 

 

O. Troska, Dipl.-Ing. (FH) 
Leiter der Zertifizierungsstelle/ 
Director of the Certification Office 
21. September 2015 
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REFERENČNA LISTA LECOM d.o.o. 
Pomembnejši  veliki in srednji varnostni sistemi, ki jih je naša družba vgradila 
poslovnim partnerjem v obdobju od leta 1997 do leta 2016:

... in še prek 3300 manjših družb.

Vrtec Črnuče – LJ
Vrtec H.C. Andersena - LJ
VVZ Ljubljana center 
Vrtec Tončke Čečeve Celje
VVZ Ivančna Gorica
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Mladi rod - LJ
Vrtec Ane Ziherl - LJ
Vrtec Vodmat Lj
Vrtec Pedenjped – LJ
OŠ Vide Pregarc LJ
Vrtec Mengeš
Vrtec Ledina
Vrtec Sežana
Vrtec Anice Černejeve Celje
Vrtec Divača
OŠ Valentin Vodnik - LJ  
Osnovna šola Štore 
Osnovna šola Preserje
Osnovna šola Dob pri Domžalah
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Medvode
II. osnovna šola Celje
Osnovna šola Rogatec 
III. osnovna šola Celje
Osnovna šola Glazija - CE
OŠ Ivana Krajca Rakek
Osnovna šola Poljčane
OŠ Notranjski odred Cerknica
Osnovna šola Kozje
Osnovna šola Bizeljsko
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
OŠ Škofja Loka - Mesto
Osnovna šola Vransko
Osnovna šola Vodice
Osnovna šola Lesično
OŠ Žirovnica – Zabreznica
OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
Osnovna šola Vrhovci - LJ
OŠ Savsko naselje - LJ
Osnovna šola Polje - LJ
OŠ Dušana Bordona - KP
OŠ Brinje - LJ
OŠ Sostro - LJ
OŠ Žiri
OŠ Dragomirja Benčiča –Brkina  Hrpelje
OŠ Polzela
Osnovna šola Divača
Osnovna šola Bovec
Glasbena šola Franc Šturm - LJ
Glasbeni atelje Tartini
Glasbena šola Logatec
Glasbena šola Postojna
Srednja šola Domžale
SŠC Rudolf Maister Kamnik

Srednja zdravstvena šola - LJ
SŠ Pietro Coppo Izola
Gimnazija Koper
Šola  za strojništvo Škofja Loka
Gimnazija Škofja Loka + LU Škofja Loka
Gimnazija Vič + Gimnazija Moste LJ
Univerza na Primorskem – KP
Ljudska univerza Škofja Loka
Dijaški dom Škofja Loka
Študentski domovi v Ljubljani (več domov)
KPMG Slovenija d.o.o. - LJ
Papirnica Vevče d.o.o. - LJ
DM DROGERIE MARKT - LJ
DURS Davčni urad Maribor - MB
NIL podatkovne komunikacije d.o.o. - LJ
SELMAR d.o.o. – CE
Gasilska brigada Ljubljana
Gasilska brigada Koper
PGD Loka pri Mengšu
COSTAFERROVIARIA d.o.o. - MB
Ptujske pekarne in slaščičarne  
KOLOSEJ kinematografi d.o.o. - LJ 
CARRERA OPTYL Ormož
TALUM  d.d. Kidričevo
ENGROTUŠ d.o.o. –  vsi prodajni centri ! 
Tuš Telekom d.d.
MERKUR d.d. – prodajni centri
KOMUNALA Radovljica
OKP Rogaška Slatina 
Komunalno podjetje Kamnik
Komunala Vodice
OMV SLOVENIJA d.o.o. – vsi servisi ! 
Blokovska naselja – SGP  Graditelj Kamnik
PUH – podjetje za urejanje hudournikov LJ
AERODROM LJUBLJANA d.d.
Zdravilišče Moravske Toplice
Hotel TARTINI – Piran
Hoteli ADRIA CONVENT  - Ankaran
G&P HOTELI Bled
GRAND HOTEL TOPLICE BLED
Hotel VILA Bled
Hotel LEK Kranjska Gora
Hotel Leonardo Poljčane
Hotel Lucija, Portorož
Golf in Kamp Bled d.d.
Hotel Atrij Zreče
Hotel Lesar Ljubljana
Dom upokojencev center Tabor–Poljane – LJ
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Uršulinski samostan Mekinje - Kamnik
Župnijski urad Železniki
Župnijski urad Velike Lašče
Frančiškanski samostan Kamnik
Župnijski urad Trzin
Dom za upokojene župnike, LJ  

Župnijski urad Ribnica
Župnija Velenje
ISKRAINVEST d.d. - LJ
Avditorij Portorož
GIP STAVBENIK d.d. – KP
Energetski servis S.E. – LJ
Elektroservisi d.d.
Helios d.d.
Tosama D.D., Domžale
Stilles Sevnica
Selič Center Šentjur
Liko Vrhnika
Protner d.o.o.
Lograd d.o.o.
ALU Komen
Victory sails intervela d.o.o.
Karavan -Teca d.o.o., LJ
ECO d.o.o. - Ptuj
SPL Lj, INKA Kp in SPO Škofja Loka
Primorje d.d., Ajdovščina
Kmetijska zadruga, Medvode
Sintal Celje d.d.
ZPKZ (zapori) Dob pri Mirni
Krojan d.o.o.
Rotis d.o.o.
Delo d.d., LJ
CALCIT d.d. - Kamnik
PFIZER H.C.P. CORPORATION - Lj
KAM BUS d.o.o., Kamnik
Zveza računovodij, fin. in rev. SL - LJ
Belinka d.o.o.
KRKA D.D.
SŽ ŽIP d.o.o.- Samski domovi Zalog
Občina Sežana
Občina Mislinja
Občina Poljčane
Občina Hrpelje Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Občina Naklo
Občina Podvelka
Občina Lukovica
Ministrstvo za informatiko - LJ
Ministrstvo za zdravstvo - LJ 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – LJ
Zdravstveni dom Medvode
Lekarna KC – LJ
Godina d.o.o, Sežana
Lambrechtov dom- Slovenske Konjice
Lokainvest d.o.o. Škofja loka
Color Medvode
Kobilarna Lipica
Partner Graf
Gostilna Pri Planinskem orlu
Gostilna Repnik
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LECOM d.o.o. JE »ZAKON« ZA SISTEMSKO ZAKLEPANJE !
       družba  LECOM d.o.o.
P.S.  V kolikor ne verjamete gornji trditvi, preberite mnenja nekaterih naših poslovnih partnerjev.

V Andersenovem vrtcu smo eni izmed prvih, ki smo uvedli centralno zaklepanje. To pomeni, da ima vodstvo vrtca za vse 
enote samo en ključ, zaposleni pa imajo ključ, ki odpira določene prostore.
S prehodom na tako  zaklepanje nam je bilo delo zelo olajšano. Nič več ni bilo potrebno iskati med številnimi ključi, kateri 
je pravi. Tudi iz evidence je takoj razvidno,  komu in za katere prostore oz. objekte,  je bil ključ zaupan. Prepričani smo, da 
je takšen  način zaklepanja vrtca tudi zelo enostaven. 
Tudi v primeru dodatnih ključev oziroma servisiranja ni nobenih težav, saj nam podjetje LECOM iz Kamnika vse želje 
hitro izpolni.

Tatjana Prešern - ravnateljica vrtca Hansa Christiana Andersena

“Nepridipravov, žal, nikoli ne zmanjka. Njihovi obiski so se v našem vrtcu zmanjšali, odkar smo začeli zamenjevati 
stare ključavnice, za katere je lahko vsak ponaredil ključ, s tistimi, ki nam jih je svetoval Lecom d.o.o.! Vzpostavili smo 
pregleden in natančen režim s ključi in hkrati vpeljevali še alarmne sisteme. Tako smo s pomočjo strokovnjakov Lecom 
d.o.o. bistveno izboljšali varnost in zaščito enot. Seveda pa se zavedamo, da to ne bo nikoli povsem dokončan sistem.”

Betka Vrbovšek - ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Celje

V vrtcu, kjer se vsakodnevno giba veliko število ljudi, je vedno problematična varnost. Tudi organizacija delovnih urnikov 
ni enostavna, prav tako manipulacija s ključi. Vse to pa zelo poenostavlja sistemsko zaklepanje, ki ne pomeni samo 
racionalizacijo ključev, ampak nudi tudi možnost varnega zapiranja vrat, ko otroci prispejo v vrtec. Torb ne otežujejo več 
šopi ključev, ki se radi založijo, izgubijo …, ampak je v torbi en sam ključ, ki odpira vsakemu posamezniku le tista vrata, 
skozi katera vstopa pri svojem delu. Pa še zgubi se ne, saj vsi vedo, da se ne da narediti v vsaki delavnici.
Odkar nam je podjetje Lecom d.o.o. uredilo sistemsko zaklepanje vseh enot vrtca Ljubljana Center, se počutimo mnogo 
varnejše. Sodelovanje z njimi je učinkovito, vzamejo si čas za potrebe kupca in nudijo svetovanje za čim boljšo rešitev. Ob 
vsakem pozivu za spremembo delujočega sistema se hitro odzovejo in opravijo naročeno storitev.

Marta Korošec – ravnateljica Vrtca Vodmat

Podjetje LECOM iz Kamnika, Kovinarska cesta 30, je izvedlo na naši šolski stavbi tako imenovano sistemsko zaklepanje 
s kontrolo vstopa. Po dveh letih uporabe sistemskega zaklepanja ugotavljamo naslednje:
• Zaposleni imamo samo po 1 ključ, kar je velika prednost;
• Velika prednost sistema je možnost naknadne spremembe oz. nadgradnje, ki ni draga;
• Manjša je možnost zlorabe ključev;
• Med uporabniki je manj izgube ključev;
• Delavci Lecom-a s svojim mojstrstvom in profesionalnostjo naše naknadne želje oz. morebitne težave    
odpravijo korektno in ekspeditivno.
Z njihovim sistemom zaklepanja kot tudi sodelovanjem smo zelo zadovoljni.

Olga Glaser – ravnateljica OŠ Savsko naselje

S ključi in odpiranjem prostorov smo imeli stalne težave, saj so se ključi izgubljali, pozabljali… . Vse to je predstavljalo velik 
strošek, pa tudi varnost same šole ni bila najboljša.
Ko smo vzpostavili sistem zaklepanja s pomočjo podjetja LECOM d.o.o., so vse tovrstne težave postale preteklost. S 
podjetjem LECOM d.o.o. smo odlično sodelovali pri pripravi projekta zaklepanja in pri sami realizaciji le-tega. Seveda 
pa se naše sodelovanje nadaljuje tudi sedaj, saj vedno prisluhnejo vsaki naši želji po spremembi ali dopolnitvi sistema 
zaklepanja. Pri tem so zelo ažurni.
Skratka tako s podjetjem LECOM d.o.o. in sistemom zaklepanja smo zelo zadovoljni!

Aleksander Žitko – ravnatelj OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper

Pred leti smo razmišljali, da bi povečali varnost  naše šole in ekonomičnost zaklepanja. Podjetje Lecom d.o.o nam je 
izdelalo zaklepni načrt, ki nam omogoča večjo varnost stavbe in večji nadzor pri nosilcih in uporabnikih ključev. Prav 
tako je sistem zaklepanja zelo ekonomičen s strani samih uporabnikov, ker je v večini primerov šop ključev zamenjal le 
en ključ. Vse zaposlene smo seznanili z zaklepnim načrtom in vzpostavili načrt nošenja ključev ter zaklepanja vhodov in 
posameznih prostorov šole. Prav s pomočjo podjetja Lecom d.o.o. nam je uspelo zagotoviti uresničevanje zahtev nove 
zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov in varovanja šolskega prostora.

Marija Braniselj – ravnateljica OŠ Notranjski odred Cerknica

Na šoli smo se srečevali s problemom zaklepanja in odklepanja vrat. Vsak zaposleni je moral imeti s sabo veliko ključev, 
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če je hotel odpreti več vrat. Podjetje Lecom iz Kamnika nam je predlagalo in izvedlo nov sistem zaklepanja, ki je rešil ta 
problem. Od takrat dalje nam, v primeru okvar cilindrov ali uničenja ključev,
hitro in kvalitetno odpravijo vse težave, ki so vezane sistem zaklepanja.

Marko Primožič - ravnatelj OŠ Škofja Loka–Mesto

Izjavljamo, da je izvajalec LECOM d.o.o., Kovinarska 30, 1241 Kamnik opravil v letu 2002 v našem zavodu varnostni 
sistem – sistemsko zaklepanje in kontrolo dostopa.
Delo je izvajalec opravil vestno in odgovorno ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili.

Viljem Prevolšek, prof. – ravnatelj VIZ OŠ Rogatec

Kar 87 različnih ključev v ravnateljevi pisarni, skrb zaposlenih v šoli za svoje zajetne šope ključev (nekateri so imeli celo več 
takšnih šopov), nenehni stroški z dopolnjevanjem polomljenih in izgubljenih ključev in velika nepreglednost nad stanjem, 
so bili osnovni razlogi, da smo razmišljali o nekem sistematičnem in enostavnem pristopu k zaklepanju šole in prostorov 
šole. 
Kot naročeni so se pojavili ljudje iz podjetja Lecom. Že ob prvem stiku je bilo videti, da imamo opravka s pravimi 
profesionalci. Ne le, da so z lahkoto prisluhnili željam, nemudoma so postregli z različnimi možnostmi reševanja 
problematike. 
Pri tem se mi je zdelo pomembno, da imamo opravka z ljudmi, ki razmišljajo široko in v prihodnost, saj se niso zadovoljili 
zgolj z obstoječim stanjem, ampak so v celostno rešitev sistemskega zaklepanja šole vključili tudi morebitne nove 
prostore, objektivne možnosti za pregrado obstoječih prostorov in nastanka novih prostorov. Podkrepljeni z bogato 
prakso so predlagali veliko praktičnih rešitev. 
Vedno znova smo bili navdušen nad njihovim poznavanjem situacije prostorov na šoli. Po le dveh ogledih in izvršenih 
montažnih delih so si natančno zapomnili razpored in nivoje prostorov tako, da ob telefonski komunikaciji ni bilo dvomov 
o katerem prostoru se pogovarjamo in kje natančno v šoli se ta prostor nahaja.
Zgledno natančno je s strani podjetja Lecom vodenje evidence o posameznih ključih in ključavnicah od trenutka po 
opravljeni montaži pa vse do danes, ko smo zbirko dopolnjevali zaradi novih zaposlitev, zaradi poškodovanih ključavnic 
(fizične poškodbe) in redkih polomljenih ključev.   
Ob prehodu na sistemsko zaklepanje šole smo se znebili množice ključev. Čez noč je dostop do prostorov postal 
enostaven, eleganten in pregleden. Lahko rečem, da se je po večletni uporabi sistemsko zaklepanje izkazalo kot  zelo 
dobra in zanesljiva praktična rešitev. Lahko mu pripišem splošno oceno odlično in storitve podjetja Lecom priporočimo 
tudi drugim uporabnikom. 

mag. Francka Mravlje - ravnateljica OŠ Poljčane

Leta 2001 smo se odločili za sistem zaklepanja vseh vrat v naši šoli, s katerim smo bili zelo zadovoljni in zato smo leta 
2003 dodali še sistemsko zaklepanje vseh garderobnih omaric, s katerim smo tudi izredno zadovoljni. 
V upanju, da bomo tudi v bodoče tako lepo sodelovali z vašim podjetjem vas lepo pozdravljamo.

Prof. Alberto Scheriani – ravnatelj Srednje šole Pietro Coppo IZOLA

Podjetje Lecom je za naše nove poslovne prostore uspešno postavilo kompleksen sistemski način zaklepanja, od 
projektiranja do končne izvedbe in tudi naknadnih prilagoditev. Z izvedenim smo bili vedno zadovoljni in uspešno 
sodelujemo še danes, kadarkoli se pojavijo dodatne zahteve glede sistemskega načina zaklepanja. 

Bojan Paldauf, predsednik uprave NIL podatkovne komunikacije d.o.o.

V Koloseju uporabljamo sistemsko zaklepanje podjetja LECOM, ki nam omogoča želeno kontrolo vstopa v posamezne 
prostore glede na njihovo namembnost. Sistemsko zaklepanje smo imeli »urejeno« že pred tem od druge ključarske 
firme, vendar z njim nismo bili zadovoljni.
Zaposleni imajo sedaj samo po en ključ, ki jim omogoča vstopanje v prostore, ki jih uporabljajo pri svojem delu, v druge 
pa ne. Z generalnim ključem pa je možno odpirati vsa vrata v sistemu. Prednost sistema je tudi ta, da je možno nov ključ 
izdelati samo s predložitvijo varnostne kartice. Tako je zagotovljena varnost pred nepooblaščenim kopiranjem. Sistem 
omogoča tudi dodajanje novih kombinacij k obstoječemu sistemu.
Delavci podjetja LECOM- a so nam uredili tudi določene posebnosti pri zaklepanju, ki jih na trgu ni moč dobiti.
Z njihovim sodelovanjem smo zelo zadovoljni.

Aleš Markovič – vodja tehnične službe Kolosej kinematografi, d.o.o.

Kot veliko trgovsko podjetje smo se, odločili, da v naš sistem varovanja oz. trgovine, centre in skladišča vpeljemo tudi 
mehansko zaščito vrat. Tehnično varovanje je namreč zadovoljivo, pri vratih pa se je zaradi nekvalitetnih ključavnic oz. 
vložkov pokazala velika pomanjkljivost, saj smo imeli precej lahkih vlomov v naše poslovalnice. Vedeti je treba, da je za 
uspešno zaustavitev vlomilcem, potreben čas ki pa ga med drugim tudi  pridobimo, da v vrata vgradimo kvalitetne 
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vložke ter zaščitna okovja in po potrebi naredimo celovit sistem zapiranja vrat, ki je prijaznejši samemu uporabniku. Za 
nas te sisteme vgrajuje  podjetje Lecom iz Kamnika, saj se je v začetnih projektih izkazal kot dober partner in pri katerem 
je ta storitev res kvalitetna. Do danes smo opremili z njihovimi sistemi centralnega zapiranja že približno 33 naših enot, 
pohvale vredna pa je tudi njihova proti vlomna blokada pomičnih vrat, ki nam je že kar nekajkrat preprečila vlom v samo 
prodajno enoto.

Boštjan Pungaršek - vodja varnosti Engrotuš 

Pred leti smo se odločili za ureditev zaklepanja objektov po selektivnem sistemu, glede na pooblastila z dostopom do 
posameznih prostorov. Povabili smo podjetje LECOM, Kovinarska c. 30, Kamnik, ki je na podlagi skupaj dogovorjene 
sheme nato izvedlo sistem zaklepanja.
Posebna specifika našega podjetja je tudi veliko število zunanjih objektov, to so vodovodna zajetja, vodohrani ali 
črpališča. Dosegli smo, da naši operaterji niso več opremljeni z obilico ključev in da tistega, ki ga potrebujejo, običajni ni 
med njimi. Še posebej to velja za primere dežurstva in intervencij.
Ugotovimo lahko le to, da smo se za takšno rešitev odločili prepozno, saj bi prihranili marsikatero odvečno pot, povečali 
hitrost odklepanja in milo rečeno hudo kri.
V enoten sistem zaklepanja smo naknadno vključili tudi novozgrajene objekte in izjava, da je LECOM stoodstotno izpolnil 
naša pričakovanja tudi stoodstotno drži.

Drago Finžgar, univ.dipl.inž. – direktor Komunala Radovljica

OKP Rogaška Slatina mora imeti pod svojo kontrolo zaradi širine svoje dejavnosti preko 350 vrat (objekti uprave, 
vzdrževanja, vodnih zajetij, čistilnih naprav, itd.). Kontrolo dostopa  za kompleten sistem nam je vzpostavilo podjetje 
Lecom d.o.o.. Z njihovo izvedbo sistemskega zaklepanja smo izredno zadovoljni 
zaradi sledečega:
• ponudili so nam primerno ceno in ustrezno kvaliteto
• so zelo dobri svetovalci pri izdelavi projektne dokumentacije in kvalitetni monterji sistema
• šope ključev, slabo kontrolo dostopa in oteženo delo so zamenjali z enim samim sistemskim  
  ključem, varnejšimi cilindričnimi vložki in olajšanim vsakodnevnim vstopanjem v prostore
• njihovo servisiranje oz. dopolnjevanje sistema je izredno ažurno in korektno.

Zlatko Kvesič -  tehnični direktor OKP Rogaška Slatina

Zdravstveni dom Medvode s podjetjem LECOM d.o.o sodeluje že štiri leta. Z njihovimi storitvami in informacijami  glede 
novitet smo zelo zadovoljni. Osebje je prijazno, storitve so narejene hitro in kvalitetno.
S sistemom centralnega zaklepanja smo uporabniki zadovoljni. Dosegljivost delavcev LECOM-a je enostavna in hitra.

Žavbi Andreja, vms - glavna sestra ZD Medvode

Obnovili smo lep del samostana, ki je kulturni spomenik, prijeten za pogled, lahko dostopen in v lepem okolju. Ko smo 
pričeli z delom z mladimi se je pojavila velika težava. Vsaka vrata so imela svoj ključ, vsak prehod prav tako, zato so 
bili žepi prepolni mnogih ključev in kar je bilo še huje, nikoli nisem vedela, kateri ključ odpira katera vrata. Popolni kaos! 
Nemogoče se mi je zdelo, da bom morala nositi toliko ključev naokrog, zato smo iskali drugačno rešitev.
Le kdo bi lahko zmanjšal število ključev ali pa jih vsaj prepolovil. Prej nisem vedela za podjetje LECOM, po poizvedovanju 
pa sem končno prišla do njihovega zastopnika, s katerim sva naredila ponudbo in v zelo hitrem času smo imeli namesto 
50-tih ključev in več samo enega, ki je odprl vsa vrata in nekaj ključev,  ki smo jih potrebovali samo za nekatera vrata. 
Neverjetno, toda resnično. En sam samcat ključ lahko odpre vsa vrata. To ni navaden ključ, ne moremo ga podvojiti ali 
kopirati kjer koli, to je ključ trden po materialu, varen, predvsem pa eleganten ter primeren za vsak žep in kar je najbolj 
pomembno, odpira vsa vrata!
Zelo smo zadovoljne z  njim, s celotnim sistemom in seveda z uslužnostjo ter hitro izvedbo zamenjave ključavnic. Pa še to: 
takoj se lahko kakšna ključavnica popravi, zamenja ali servisira, ob vgraditvi pa so monterji odpravili tudi pomanjkljivosti 
drugih. Po treh letih vsa naša vrata dobro funkcionirajo in to je največja reklama za to podjetje. Glas o njih gre tako od 
ust do ust, saj vemo, da se dobra stvar sama hvali.
Čestitam podjetju in želim veliko dobrih uspehov, ki bodo v zadovoljstvo vseh.

s. Marija in sestre iz Mekinj – Uršulinski samostan Mekinje

P.P.S.  Prepričan sem, da so vas mnenja naših zadovoljnih strank prepričala, da so koristi 
            izhajajoče iz urejenega sistemskega zaklepanja tako velike, da nas boste v kratkem 
            poklicali da uredimo sistemsko zaklepanje s kontrolo dostopa tudi vam!

Bojan Lemič- direktor LECOM d.o.o.
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