






GRB VASI GORICA (Radovljica) 
 
Grb vasi Gorica je zasnovan na slovenskem ščitu. Osnovna 
barva je bela. Na spodnji tretjini grba je horizontalno zelena 
površina, ki jo po sredini vodoravno prečka modra vijuga oz. 
valovit trak z belo tanko obrobo zgoraj in spodaj. Zelena 
barva ponazarja veliko zelenih površin vasi. Modra barva 
predstavlja potok Zgošo, kot tudi močvirnati del vasi Gorica. 
Beli obrobi modre vijuge predstavljata obrežje potoka Zgoša.  
 

Na belem grbovnem polju je glavni atribut-motiv razgibana 
zelena vzpetina kjer vas Gorica leži. Razdeljena je z dvema 
belima krivima krakoma. Kraka ponazarjata glavno cesto, ki 
gre skozi vas (Podvin–Vrbnje–Radovljica) in makadamsko 
pot do Zgornjega Otoka in Dvorske vasi. 
 

Obroba grba je črna in rumena. 
 
 
ZASTAVA VASI GORICA 
 
Zastava vasi Gorica je razdeljena na tri enaka polja od zgoraj 
navzdol ali z leve proti desni, če je zastava obešena 
vodoravno. Barvna kombinacija je zelena, bela in zelena.  
Na belem polju na sredini zastave je upodobljen glavni 
atribut-motiv, to je razgibana zelena vzpetina, razdeljena z 
dvema krivima krakoma bele barve. Motiv na zastavi je 
identičen motivu na grbu vasi Gorica. 
 

Opis motiva je podan v opisu grba vasi Gorica. 
 

Zelena barva na zastavi predstavlja zelene površine vasi 
Gorica, bela barva pa je del občinske zastave Radovljice. 
 
 
 
 
 



GRB VASI VRBNJE (Radovljica) 
 
Grb vasi Vrbnje je zasnovan na slovenskem ščitu. Osnovna 
barva je bela. Na spodnji tretjini grba je horizontalno zelena 
površina, ki jo vodoravno po sredini prečka modra vijuga oz. 
valovit trak z belo tanko obrobo zgoraj in spodaj. Zelena 
barva pomeni veliko zelenih površin vasi. Modra barva 
predstavlja potok Zgošo, ki teče skozi vas. Beli obrobi modre 
vijuge predstavljata obrežje potoka Zgoša.  
 

Na belem grbovnem polju je glavni atribut-motiv vrbova 
vejica s šestimi listi, ki ponazarjajo šest črk v besedi Vrbnje. 
Listi vrbe so zelene barve, steblo pa črne barve. Vas Vrbnje 
je verjetno dobila ime po grmovni vrbi (latinsko Salix), 
katere so bile posajene ob potokih za zaščito pred 
poplavnimi vodami. 
 

Vrba je simbol trdoživosti, prenove, plodnosti itd. 
 

Obroba grba je črno rumene barve. 
 
 
 
ZASTAVA VASI VRBNJE 
 
Zastava vasi Vrbnje je razdeljena na tri enaka polja od zgoraj 
navzdol ali z leve proti desni, če je zastava obešena 
vodoravno. Barvna kombinacija je zelena, bela in zelena. Na 
sredini zastave je na belem polju glavni atribut-motiv vrbove 
vejice. Motiv na zastavi je identičen motivu na grbu vasi 
Vrbnje. 
 

Opis vrbove vejice je podan v opisu grba vasi Vrbnje. 
 

Zelena barva na zastavi predstavlja zelene površine vasi 
Vrbnje, bela barva pa je del občinske zastave Radovljice. 
 
 
 


