
Korenita sprememba ogrodja cerkve je narekovala tudi povsem drugačno 
notranjost. Osrednji oltarni del, ki se nahaja na mestu nekdanjega kora, 
je Plečnik zamaknil v desno, na levo stran pod glavni zvonik pa je postavil 
svojstveno prižnico. Najmočnejši vtis poleg oltarja z velikim kipom Marije 
z Detetom ustvarjajo zanimivo obdelane stene. Zidovje, ki je ostalo od 
nekdanje cerkve, je namreč na zunanji strani ometano, v notranjosti 
cerkve pa neometano ter razgibano z dekorativnimi fugami in vzidanimi 
kamnitimi fragmenti nekdanje cerkvene opreme. Na mestu, kjer je 
pred požarom stala prižnica, se nahaja kip sv. Jožefa, ki je nekdaj krasil 
stransko steno stare cerkve. Obdelava prezbiterija in sten je zahtevala 
izkušene mojstre. Zahtevno delo sta zato prevzela dolgoletna Plečnikova 
sodelavca, mojstra Andrej Curk in Janez Kociančič iz Ljubljane. Slednji je 
na Ponikvah delal preko celega poletja in z natančnostjo ter prefinjenim 
okusom izpolnjeval Plečnikov načrt. 

Decembra leta 1956 je župnik Lapanja še zadnjič obiskal Plečnika, ki mu je 
že močno bolan dal še par napotkov in pojasnil glede ureditve prezbiterija. 
Po Plečnikovi smrti 6. januarja 1957 je z risanjem detajlov in načrtovanjem 
notranje opreme nadaljevala njegova učenka, arhitektka Erna Tomšič. 
Pripadla ji je zahtevna in nehvaležna naloga: dokončati mojstrovo delo. 
Notranji izgled sedanje cerkve je  tako v veliki meri tudi njeno delo; na 
njeni delovni mizi so nastali vsi detajlni načrti oltarja in prezbiterija, vrat 
in drugega stavbnega pohištva, cerkvenih klopi in spovednice ter  mnogih 
drugih drobnih elementov, ki dajejo podobo današnji cerkvi. 

Naèrt ureditve vhodnega dela nove cerkve 
s korom in prostorom za orgle. (arhiv �upnije Ponikve)

Naèrt prezbiterija, izdelan leta 1956, ni bil nikoli v 
celoti uresnièen. (arhiv �upnije Ponikve)

Vhodna cerkvena vrata bi morala biti z 
zunanje strani okovana z bakrom, 
vendar naèrta niso uresniËili. (arhiv �upnije Ponikve)

Skica manjših vrat ob oltarju, ki 
vodijo v zakristijo. (arhiv �upnije Ponikve)

Zadnji del cerkve s korom in nekdanjim vhodom v 
zakristijo kmalu po posvetitvi cerkve. (foto Tone Mlakar)

Kip sv. Jo�efa je bil rešen iz stare cerkve 
in danes lepo dopolnjuje razgibano 
desno steno cerkvene ladje. (arhiv Tolminskega muzeja)

Lesen oltarni kip Marije z Detetom je delo rezbarja 
Jo�eta Lapuha. (arhiv Tolminskega muzeja) 
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