
Vas Ponikve na zaËetku 20. stoletja.
(lastnik dru�ina Uršiè)

Katastrski naËrt vasi Ponikve iz leta 1858.  (arhiv �upnije Ponikve)

Podpisna tabla graditelja cerkve 
Andreja iz Loke z nepopolno letnico 148?, 
ki se je ohranila na fasadi cerkve. (foto: K. Kofol)

Nekaj let preden so Ponikve postale
�upnija (1935), je bila cerkev korenito
obnovljena. (lastnik Oskar Bajt)

Šentviška planota je bila naseljena že v prazgodovini, v 
pisnih virih pa je bila prvič omenjena leta 1192. Iz bule 
papeža Celestina III., izdane tega leta, je razvidno, da 
so tedaj na širšem Tolminskem delovale tri samostojne 
duhovnije: Bovec, Volče in današnja Šentviška Gora, 
kateri so pripadale tudi Ponikve. Vse tri prafare so bile 
del oglejskega patriarhata, duhovno in v veliki meri 
tudi zemljiško oblast pa je na območju Tolminskega 
dejansko izvajal predvsem čedajski kapitelj. Poleg 
Čedada je bilo na tem območju še več manjših in manj 
vplivnih cerkvenih in posvetnih gospodarjev. Štiri 
kmetije na Ponikvah (Pontikel), ki so bile dotlej last 
oglejskega patriarha, so oktobra leta 1192 prešle pod 
oblast in užitek goriške opatije v Belignu pri Ogleju.

V 15. stoletju je na hribu nad Ponikvami že stala v 
gotskem stilu zgrajena cerkev. Njen graditelj je bil 
priznani stavbar  Andrej iz Loke, o čemer priča ohranjena 
napisna tabla z njegovim podpisom in nepopolno 
letnico 148?. Neznan pa ostaja čas postavitve cerkve 
sv. Miklavža (Nikolaja) na hribu Oblačno brdo na 
nasprotni strani vasi. Njeno prvo omembo najdemo 
v vizitacijiskih zapisnikih iz leta 1595, 150 let kasneje 
pa v cerkvi zaradi njenega slabega stanja ni bilo več 
dovoljeno izvajati obredov. Verniki s Ponikev so zato 
leta 1741 dobili dovoljenje, da jo porušijo, njeno 
opremo pa prenesejo v prenovljeno Marijino cerkev. 
Ta je imela tedaj poleg glavnega še stranska oltarja 
sv. Ane in sv. Nikolaja. Leta 1755 so Ponikovci zaprosili 
za ustanovitev samostojne kaplanije. Kot razlog so 

navajali precejšnjo oddaljenost od matične fare na 
Šentviški Gori, kjer so bivali kaplani in duhovniki, ki 
so skrbeli za njihovo duhovno življenje. Sedem let 
kasneje (1762) se jim je želja uresničila. V cerkvi, ki je 
s tem postala zakramentalna, je bilo odtlej dovoljeno 
maševati, krščevati in opravljati pogrebne obrede. Ob 
tej priložnosti je bila krajanom podeljena tudi pravica, 
da ob cerkvi uredijo pokopališče, ki ga dotlej vas ni 
imela. 

Vas Ponikve je leta 1850 postala samostojna občina, 
ki sta ji bili podrejeni tudi bližnji naselji Pečine in 
Logaršče. Leta 1862 je bila ob današnjem župnišču 
ob robu vasi zgrajena kapela sv. Ane. V njej so med 
tednom in v zimskem času maševali, do ustanovitve 
šole leta 1891 pa je v njej potekal tudi šolski pouk. 
Leta 1935 se je vikariat Ponikve dokončno osamosvojil 
in postal samostojna župnija.

Zemljevid �upnije Monte s. Vito (Šentviška Gora) iz leta 1751. (arhiv stolnice v Èedadu)

ZGODOVINA KRAJA IN CERKVE


