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1. Uvod    Župnija Bled, Župnijska cerkev sv. Martina, 

 

ZGODOVINA ŽUPNIJE 
Bled se v pisnih virih prvič omenja leta 1004 (v darilni listini, s katero sta nemški cesar sv. Henrik II. in njegova žena sv. 
Kunigunda posestvo Bled podarila briksenški škofiji). Cerkev pod strmo pečino, na kateri stoji grad, je poleg cerkve Matere 
Božje, Kraljice na jezeru na Blejskem otoku ena najstarejših v blejskem gospostvu. Vikariat sv. Martina je bil skoraj gotovo 
ustanovljen v drugi polovici 10. stoletja v naselju s starejšo tradicijo. Domnevno naj bi že pred letom 1004 stala na mestu 
današnje župnijske cerkve sv. Martina manjša cerkev, ki je bila vključena v pražupnijo, katere sedež je bil do 13. stoletja pri 
cerkvi sv. Klemena na Rodinah, nato pa pri cerkvi sv. Petra v Radovljici. 
Čeprav je bilo središče briksenške posesti na blejskem gradu, je zaščitno pravico nad blejsko župnijo in župnijsko cerkvijo 
imela prafara v Radovljici. Cerkev se prvič omenja leta 1247 že kot cerkev z župnijskimi pravicami. Župnijski zavetnik sv. 
Martin, škof v Toursu v Galiji (Francija), je omenjen leta 1343. Leta 1461 je blejska cerkev prešla pod novoustanovljeno 
ljubljansko škofijo. Po letu 1616 je škof Tomaž Hren ponovno ustanovil župnijo. 
Župnijski sedež je bil v vasi Grad, ki je bila največja vas med blejskimi naselji. Ime Bled se je prvotno uporabljalo za grad 
nad jezerom. Blejske vasi Grad, Rečica, Zagorice, Želeče in Mlino, ki so nastale v zgodnjem srednjem vedku, so se zaradi 
gospodarskega in turističnega razvoja, gradnje vil, hotelov in stanovanjskih hiš postopoma povezale med seboj v mestno 
naselje in leta 1960 prevzele enotno ime Bled. 
Danes ima župnijska cerkev sv. Martina dve podružnici: cerkev sv. Andreja na Rečici in cerkev Matere Božje, Kraljice na 
jezeru na Blejskem otoku. 
Starejši pisci nastanek župnijske cerkve sv. Martina povezujejo z leseno in kasneje zidano kapelo s kripto. Poleg kapele naj 
bi v 14. stoletju zgradili manjšo cerkev, kapelo pa naj bi dvignili za nekaj nadstropij in spremenili v zvonik. Staro romansko 
cerkev so v prvi polovici 15. stoletja predelali. Leseno krito ladjo in gotski dvopolni zvezdasto obokani prezbiterij, ki je bil 
zgrajen okrog 1440, so krasile freske iz okrog 1445. Zaradi nevarnosti turških vpadov so v 15. stoletju zgradili taborsko 
obzidje, ki je delno ohranjeno. V 17. stoletju so cerkev večkrat prezidali. 
Staro Cerkev je načel zob časa, njen tlak je bil pod nivojem pokopališča, ki je bilo nekoč okrog cerkve. Vhod vanjo je vodil 
kot v kako klet. Prizadevanja blejskih župnikov po zgraditvi nove cerkvene stavbe so se okrepila proti koncu 19. stoletja. Na 
mestu stare cerkve so v letih 1903-1905 zgradili neogotsko cerkev po načrtih dunajskega arhitekta Friedricha von Schmidta 
(1825-1891). V času gradnje nove cerkve je bil na Bledu župnik Janez Oblak. Novo cerkev je 27. Avgusta 1905 posvetil 
knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. Obhajanje praznika posvetitve cerkve je zato zadnjo nedeljo v avgustu, god 
župnijskega zavetnika sv. Martina pa je 11. novembra. Na prostranem cerkvenem koru so orgle iz leta 1910, ki jih je izdelal 
orglarski mojster Ivan Milavec iz Ljubljane. Cerkev je med leti 1926 n 1929 poslikal Slavko Pengov, eden najpomembnejših 
predstavnikov figuralnega stenskega slikarstva v sredini 20. stoletja. Leta 1940 je bila pod korom urejena kapela sv. 
Terezije Deteta Jezusa. Načrt je izdelal tedanji mestni arhitekt na Bledu Danilo Fürst.Velik lestenec sredi cerkve je delo 
arhitekta Ivana Pengova, preureditev prezbiterija pa je iz leta 1982 delo arhitekta Jožeta Marinka. 
Prostor pred župnijsko cerkvijo na Bledu je tesno povezan tudi z nastankom najpomembnejšega državnega simbola. Avtor 
grba Republike Slovenije je akademski kipar Marko Pogačnik se je pri snovanju sodobnega grba oprl na delo dveh za 
slovensko identiteto pomembnih umetnikov: Franceta Prešerna in Jožeta Plečnika. France Prešeren je v prvi polovici 19. 
stoletja spesnil Krst pri Savici, ki se začne z uvodno sliko, v kateri pesnik predstavi Triglav, pod njim gladino jezera in nad 
njim zlato svetlobo. Tak vrstni red je enak vrstnemu redu elementov slovenskega grba. Jože Plečnik pa je leta 1934 
oblikoval steber Device Marije. Na hrbtu Marijinega plašča je izklesan grb Slovenije, ki kaže Triglav s šesterokrajo zvezdo 
nad njim. 



Od 27. julija 2013 se prostor pred cerkvijo imenuje Slovenski trg, ki ga krasita še lipovo drevo, zasajeno v letu razglasitve 
slovenske državnosti (1991) in drog z veliko slovensko zastavo. Prav na tem mestu se stikajo tudi tri velike romarske poti: 
Pot sv. Jakoba, Evropska kulturna pot sv. Martina in Emina romarska pot. Romar in vsak popotnik obiskovalec si lahko v 
prenovljenem Starem farovžu odpočije, prenoči, se okrepča in prejme žig za svojo popotno beležko ali razglednico. Za Božji 
blagoslov pa bo vstopil v svetišče sv. Martina ter si izprosil milosti. Dobrodošli. 
http://zupnija-bled.si/  
 
V obdobju med Oktobrom 2015 in Novembrom  2015 smo po preizkusni postavitvi digitalnega ozvočenja z NEOSLIM 
sistemom v župnijski cerkvi  sv. Martina, Bled izpeljali projekt zamenjave sistema ozvočenja.  
Odmevni čas znaša več kot 1 sekundo. 
S tem povezano sodi cerkev med manj zahtevne akustične objekte, ki jo je s preprostimi pristopi 
mogoče zelo kakovostno ozvočiti.  Zaradi tega smo se odločili za ITEC Digitalni system z  NEOSLIM  zvočniki. 
S projektom posodobitve in izpopolnitve sistema ozvočenja smo v vsej cerkvi izboljšali slišnost in razumljivost govora. 
NEOSLIM  sistem ozvočenja zagotavlja fokusirano usmerjenost zvoka, boljšo lokalizacijo in distribucijo zvoka. Z uporabo 
digitalne tehnike MULTIMIX 8/4 digital z programsko opremo MIXDESIGN in digitalna ekvalizacija zvoka omogočamo 
boljši nadzor nad frekvencami, ki najbolj prispevajo k občutku odmeva.  Sistem pa je po prenovi tudi bistveno manj občutljiv 
na pojave mikrofonije. Celotno napravo je možno  brez težav izpopolnjevati ali dograditi. 
V nadaljevanju so na kratko opisani elementi posodobitve, podana pa so tudi kratka navodila za 
Uporabo. 
 
2. Opis sistema 
V cerkvi je v 19” RACK ohišju inštaliran elektroakustični sistem, ki ga tvorijo naslednje komponente: 
Ojačevalnik  1X “ITEC MULTIPOWER 2x300W”, za NEOSLIM zvočnike ter POWERBASS 12NEO zvočnika. 
Na ojačevalnik je priključen “ITEC MULTIMIX 8/4 Digital”  
Na  ITEC MULTIMIX 8/4 Digital  so priključeni 5 mikrofoni, dva stacionarna ter trije prenosni mikrofoni. 
V priklopnem Panelu  ITEC MULTIPATCH  pa priključki za dodatni mikrofon, ter  možnostjo priklopa  DVD (CD) 
predvajalnika ter ostale predvajalne naprave  z BASS in TREBLE regulatorji.: 
Na ITEC PATCH priklopnem panelu se nahajajo tudi stikala za nastavitve: 
 
PRAZNO: 
Najnižja glasnost, na katero se sme nastaviti sistem med tednom, ko je 
zaradi relativno malega števila obiskovalcev absorbcija zvoka nizka, 
odmevnost pa relativno velika. Ta »tiha« nastavitev ni najbolj primerna za 
polno cerkev. 
NORMALNO: 
Srednja in optimalna nastavitev. je nastavljena rahlo nad 
najnižjo glasnostjo. Ta nastavitev je primerna za vse dni v tednu, tako za 
prazno, kot tudi za polno cerkev. 
POLNO: 
Najvišja dovoljena glasnost, na katero se sme nastaviti sistem le ob povsem 
prenatrpani cerkvi, npr. za veliko noč, ko je zaradi velikega števila 
obiskovalcev odmevnost v cerkvi najnižja, absorbcija zvoka pa velika. 
Ta »glasna« nastavitev ni najbolj primerna za prazno cerkev. 
 
Optimalne nastavitve teh zvočnih virov so naslednje: 

KANAL Oznaka                                            Vir zvoka Nastavitev 
1 OLTAR   Mikrofon na oltarju    ITEC GF-Ni/P beli 7 
2 AMBON   Mikrorofn na Ambonu  ITEC PA7A  7 
3 B. MIC     Brezžični kravatni mikrofon   ITEC WT-5300 UHF 7 
4 B. MIC     Brezžični ročni mikrofon   ITEC WM-5300 UHF 7 
5 B. MIC     Brezžični ročni mikrofon   ITEC WM-5300 UHF 7 
6 MIC 6 Dodatni mikrofon,  7 
7 MIC 7 Dodatni mikrofon,  7 
8 LINE IN     CD/MP3 - predvajalna naprava Po potrebi 

 
Ojačevalniki ITEC MULTIPOWER 2x300W  zagotavljajo ozvočenje cerkve, kora, presbiterija, 
Nastavitev glasnosti se regulira z linijskimi potenciometri na ITEC MULTIMIX 8/4 digital. 
Na “ITEC MULTIPOWER 2x300W” so prklopljeni naslednji zvočniki: 



2 kom. “ITEC NEOSLIM 16 ” v glavni ladji za ozvočitev glavne ladje znotraj cerkve,  
4 kom. “ITEC NEOSLIM 8 ” 4 kom. Na stenah glavne ladje, kot pomožni zvočniki. 
2 kom. “ITEC NEOSLIM 4 ” ob vhodu za ozvočitev vhoda znotraj cerkve. 
2 kom. “ITEC SLIMLINE 4 ” na koru za ozvočitev kora znotraj cerkve. 
2 kom. “ITEC SLIMLINE 8 ” v presbiteriju za ozvočitev presbiterija znotraj cerkve. 
1 kom. “ITEC POWERBASS 12/NEO ” na prižnici za verodostojno reprodikcijo nizkih tonov ob predvajanju glasbe  
znotraj cerkve. 
 
 
Stacionarni mikrofoni  ITEC PA 7A  ter  ITEC GF-Ni/P  v beli barvi za Oltar. 
Stacionarni mikrofoni na oltarju in ambonu so glavni (primarni) mikrofoni v sistemu ozvočenja 
cerkve. Uporabljajo se pri vsaki maši. Mikrofoni so visoko kakovostni Back Electret kondenzator mikrofoni, z ledvično 
karakteristiko ter fantomskim napajanjem. 
Prenosni /brezžični mikrofoni  ITEC WM-5300 UHF 
Prenosni mikrofoni so pomožni (sekundarni) mikrofoni, ki se lahko uporabljajo v skladu s potrebami, 
npr. pri prošnjah, pri krstu, nagovorih in drugih priložnostih, na koru kot pomoč solistu (npr. ob 
pasjonu), ipd. Mikrofoni so zaradi sodobne tehnologije v polni meri za zunanjo rabo, ter uporaben za brezžične razdalje do 
100 m,  tudi brez neposrednega vidnega polja. 
Uporabnik prenosnega mikrofona mora praviloma sam skrbeti za prižiganje in ugašanje prenosnega mikrofona. Pred vsako 
uporabo je potrebno pravočasno kontrolirati stanje baterij !!! 
 
“ITEC DSP MATRIX MODUL” vgrajen  v  ITEC MULTIMIX 8/4 DIGITAL  ekvalizator, limiter, compresor 
ekvalizator služi za ekvalizacijo zvoka, oz. za prilagoditev frekvečne karakteristike zvočnikov 
za optimalno slišnost, za filtriranje frekvenc (< 150Hz), ki najbolj prispevajo k občutku odmeva, ter 
filtriranje in kar najbolj učinkovito znižanje neželenih frekvenc mikrofonije. 
Opomba: Nastavitve ekvalizatorja s programsko opremo  “ITEC MIX DESIGN” lahko izvaja le strokovnjak, ob uporabi 
ustrezne opreme (osciloskop, merilnik frekvence). 
 
3. Splošni napotki za ravnanje s sistemom ozvočenja: 
 
Sistem se vklaplja in izklaplja z enim samim gumbom za »VKLOP« (»POWER«) na ojačevalniku. 
Vse ključne nastavitve naprav so označene. Usposobljeni uporabniki (tehniki) smejo označene 
nastavitve aparatur spreminjati, a ne več kot v obsegu +/-3db glede na optimalne nastavitve; 
Npr., če uporabniki mikrofona govorijo tiho, se sme glasnost mikrofona zvišati, ali obratno. 
Pomembno je, da se uporabniki naučijo pravilno uporabljati mikrofone, ter branju Božje besede 
posvečajo posebno pozornost - tudi tako, da berejo zbrano, s primernimi poudarki, jasno in glasno, 
ter v primerni razdalji od mikrofona. Pri tem velja upoštevati, da se osebo, ki je 40 cm oddaljena 
od mikrofona in postavljena 30°  levo ali desno osi mikrofona sliši „3x“ slabše kot osebo, ki stoji 
25 cm stran, ter v osi mikrofona. Bralci, nastavite mikrofone tako, da bodo le-ti kar najbolj 
naravnani v smeri ust. 
 
Projektant, izvajalec in vzdrževalec sistema: 
 
Za ITEC-AUDIO  SLOVENIJA 
Etbin Klemenčič s.p. 
ROŠNJA 5E 
2205 STARŠE 
 
Telefon: +386 – 041 996 535  - 031 712 885 
E-Mail  : info@itec-audio.si    Internet: www.itec-audio.si 

Garancija na naprave je 3 leta na vse ITEC izdelke.   
Garantiramo 10 do 15 let nadomestne dele, podporo, servis ter popravila. 



Sistem ozvočenja kompletna tehnična oprema 

 



OJAČEVALNI SISTEM V 19« RACK OHIŠJU V SAKRISTIJI 

 

 
 

NAMESTITEV ZVOČNIKOV, GLAVNA LADJA, PRESBITERIJI, ... 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

“ITEC POWERBASS 12/NEO ” na prižnici za verodostojno reprodikcijo nizkih tonov ob predvajanju glasbe  
znotraj cerkve. 

   

 

 


