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FRANCE URBANIJA, za uspešno ohranjanje kulturne dediščine.
29. seja dne 18.6.2001, sklep 29/12, podeljen 7.8.2001.

Gospod FRANCE URBANIJA, župnik na Dovjem, je bil rojen pred skoraj 60 leti v
Škrjančevem pri Radomljah. Na Dovje je prišel leta 1983 in se takoj vključil v
življenje vasi.
V Francetu Urbaniji je Jakob Aljaž dobil dostojnega naslednika v skrbi za kulturne,
zgodovinske in spomeniške vrednote. France Urbanija je s svojim prihodom na Dovje
ponovno obudil skrb za pravilen odnos do kulturne dediščine in sakralnih spomenikov.
Vzorno skrbi za urejenost cerkva, znamenj in druge kulturne dediščine. Sodeloval je
pri postavitvi spomenika Jakobu Aljažu leta 1989 na Gobeli, na njegovo pobudo je bila
obnovljena kapela Svetega Cirila in Metoda v Vratih. Prav tako je bila na njegovo
pobudo leta 1992 ponovno postavljena Kapela Marije Snežne na Kredarici in to
namesto prvotne kapelice, ki jo je leta 1896 zgradil Jakob Aljaž in je bila kasneje
porušena. V letih 1995 in 96 je bila obnovljena podružnična cerkev Svetega Klemena
v Mojstrani, v letih 1998 in 99 pa cerkev Svetega Mihaela na Dovjem. Tu je bila tudi
odkrita in restavrirana freska Križanega v zakristiji. V letih 1999 in 2000 pa je bilo
obnovljeno tudi župnišče na Dovjem.
France Urbanija sodeluje tudi pri vseh dogajanjih v kraju. Je dolgoletni član
Turističnega društva in aktiven član Planinskega društva. Njegovi pogosti vzponi na
Triglav so postali že legendarni, skrbi pa tudi za obrede v kapelici na Kredarici. Tu je
v poletnih mesecih ob nedeljah in praznikih Sveta maša. Enako tudi v kapelici Svetega
Cirila in Metoda v Vratih.
France Urbanija je aktiven član Fotografske sekcije pri KUD-u Jaka Rabič DovjeMojstrana in s svojimi prelepimi posnetki sodeluje na mnogih razstavah.
Vse to njegovo delo veliko prispeva k bogatenju življenja krajanov in prispeva k
urejenosti kraja.
Zato Občinski svet podeljuje Francu Urbaniji BRONASTI GRB OBČINE
KRANJSKA GORA.

