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1. Uvod    Cerkev Matere Božje, Kraljice na jezeru na Blejskem otoku. 

ZGODOVINA CERKVE 
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 Matere Božje, Kraljice na jezeru na Blejskem otoku je ena 
najstarejših v blejskem gospostvu.  
Cerkev Matere Božje, Kraljice na jezeru na Blejskem otoku. 
Blejsko jezero je ledeniška tvorba izpred nekaj deset tisoč let, današnjo obliko otoka pa so skozi stoletja izoblikovali 
človeški posegi. Nekatere arheološke najdbe dopuščajo možnost poselitve otoka že v mlajši kameni dobi – neolitiku, 
nedvomno pa je bil otok poseljen najkasneje v 7. stoletju pr. Kr. Manjše svetišče je bilo v tem času posvečeno Marij inemu 
rojstvu in je skozi stoletja preraslo v romarsko cerkev Matere Božje na jezeru. Blejsko posest je briksenškim škofom podaril 
cesar Henrik II. leta 1004. Briksenški škofje so bili tu zemljiški gospodje vse do leta 1688, ko je cerkev prešla pod 
ljubljansko škofijo. 

Arheološke raziskave blejskega otoka v 60. letih 20. stoletja so potrdile obstoj več lesenih bivališč, najpomembnejše 
odkritje pa je bilo obsežno grobišče z več kot sto grobovi iz 8. in 9. stol. po Kr. Številni pridatki v posameznih grobovih 
potrjujejo obstoj staroslovanskega grobišča oziroma naselbine, ki sodi v krog kötlaške kulturne skupine. 
 
Nedvomno je že v tem času na otoku stalo manjše svetišče, sprva posvečeno Marijinemu rojstvu. Prvotno leseno kapelo so 
pozneje pozidali v manjšo cerkvico s pravokotno, ravno krito ladjo in polkrožnim oltarnim prostorom – apsido. V pisanih virih 
se kapela prvič omenja leta 1185, ko je imela verjetno že vsaj dvoladijski prostor. Predvidevamo, da so jo povečali 
briksenški škofi, ki so leta 1004 posest dobili v dar od cesarja Henrika II., z nadaljnjimi darovnicami do leta 1073 pa so 
postali škofje zemljiški gospodje z obsežno posestjo tudi v gornjesavski dolini. 
 
Škofje so iz svojih vrst imenovali na otoku prošta, ki je bil navadno najstarejši kanonik briksenške škofije. Proštova dolžnost 
je bila, da je vsako nedeljo, na zapovedan praznik in dvakrat med tednom v cerkvi opravil božjo službo. Ker ni bival na 
Bledu, ga je nadomeščal njemu podrejeni in od briksenškega ordinariata potrjeni namestnik – kaplan. 
 
Škofje so zaradi otoka večkrat prišli v spor z Oglejem, saj je ozemlje južno od Drave sodilo v okvir oglejskega patriarhata. 
Prvič so spor uspešno rešili v korist briksenške škofije sredi 15. stoletja. Po ustanovitvi ljubljanske škofije leta 1461 so se 
spori z Briksnom nadaljevali vse do leta 1688, ko je cerkev dokončno prešla pod ljubljansko škofijo. 

mag. Nika Leben     http://zupnija-bled.si/  

 



 
 
V obdobju med Julijem 2016 in Avgustom 2016 smo po preizkusni postavitvi digitalnega ozvočenja z NEOSLIM sistemom v 
Cerkvi Matere Božje, Kraljice na jezeru izpeljali projekt namestitve prvega sistema ozvočenja v cerkviji. 
Odmevni čas znaša manj kot 1 sekundo. 
S tem povezano sodi cerkev med nezahtevne 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 ni občutljiv na pojave mikrofonije. Celotno 
napravo je možno  brez težav izpopolnjevati ali dograditi. 
V nadaljevanju so na kratko opisani elementi namestitve, 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 4 mikrofoni, dva stacionarna ter dva prenosna mikrofona. 
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      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,  
2 kom. “ITEC NEOCUBE ” na koru za ozvočitev kora 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 in ITEC WT-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, KOR,  ... 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

 



 

  
 


