
O GRBU IN ZASTAVI OBČINE ŽUŽEMBERK 
 
I. Kratka utemeljitev simbolike grba 
Grb in zastava sta simbola občine, ki se jih v preteklosti na ta način ni uporabljalo. Sta 
popolnoma nova simbola nove občine, ki imata nekaj skupnega tudi z zgodovinskim grbom trga 
Žužemberk. Ris je vsekakor žival, ki simbolizira pogum, iznajdljivost, moč in vztrajnost. Po 
ponovni naselitvi v naših gozdovih je obogatil že tako raznolik živalski svet Suhe krajine. Na 
nove simbole se bomo navajali in s časom jih bomo sprejeli kot nekaj vsakdanjega. Spoštujmo 
oba simbola in bodimo nanju ponosni. Grb ima tudi globlji pomen, saj nakazuje usmerjenost v 
prihodnost, ki naj bo lepša in prijaznejša za vse suhokranjske ljudi.  
 
Zeleno polje označuje barvo gozdov, travnikov, polj in predstavlja neokrnjenost tega območja. 
Modro polje označuje reko Krko. Ris je žival, ki je bila v preteklosti značilna za te kraje, nato je 
bila iztrebljena in po ponovni naselitvi, rise tudi danes najdemo v bližnjih gozdovih. V Sloveniji ris 
v grbu še ni upodobljen. 
        

                        

 

  

 
 
II. Zgodovinska osnova 
Stari trški grb Žužemberka. V grbu je upodobljen panter. Grb je narisan v knjigi Vajkarda 
Valvasorja iz 17.stoletja ‘Opus insigniorum’. 
 

   
 
Trški grb Žužemberka iz leta 1938. Grb je upodobljen v knjigi Emilija Lasznovskega ‘Grbovi 
Jugoslavije’. Drugi grb pa je upodobljen v knjigi Franca Mrvarja ‘V senci žužemberškega gradu’, 
ki je izšla prav tako leta 1938. 
 

                                                
 
1. Na srebrni podlagi je v skoku                            
v zlati barvi upodobljen panter. 
 

Vlado Kostevc 
Direktor občinske uprave 

Zgodovinski pomen grba ni znan. Najbrž izhaja iz listine, s 
katero so Žužemberku v 14. stoletju podelili trške pravice. Ker 
ta listina še ni odkrita in raziskana, niso znane barve v grbu, 
niti pripadajoča zastava. V grbu je v zlati barvi upodobljen 
panter z dvignjenim repom. Panter je na srebrni podlagi. Ščit je 
zgodnjebaročno razčlenjen v črni in rdeči barvi. Zaradi 
razčlenitve ni uradno veljavno primeren.  

2. Na črtkani podlagi, ki označuje srebro, je 
v skoku proti desni narisan panter. 


