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PODATKI 

• Uradno ime: Bundesrepublik Deutschland(Zvezna 
republika Nemčija) 

• Državna ureditev: parlamentarna zvezna republika,  

     sestavlja jo 16 zveznih dežel  

                                                                             

• Površina: 366. 978 km2 

      (4. po velikosti v Evropi) 

• Število prebivalcev: 82.148.000 

• Gostota poselitve: 230,1 preb./km2 

• Glavno mesto: Berlin 

• Uradni jezik: nemščina 

• Denarna enota: evro (EU) 

• EU -1951 (soustanoviteljica) 
 



LEGA 

• Leži v Srednji Evropi: med 

Alpami in Severnim ter 

Baltskim morjem 

• Sosednje države: 

     J - Švica, Avstrija 

     Z-  Francija, Luxemburg, 

Belgija, Nizozemska 

     S- Danska                                                                                                                                    

V- Poljska, Češka                                                          



RELIEF 

• Na S: Nemško-poljsko nižavje (ok. 200 km) 

• V osrednjem delu: sredogorski svet 

• Na J: prehaja v del Severnih apneniških Alp 
 



PODNEBJE 

• SZ del izrazito oceansko (mile zime in topla poletja) 

• Proti V in JV: prehodno celinsko z vse hladnejšimi 

zimami.  

• Največ padavin je v višjih, privetrnih delih sredogorja 

in v Alpah. 



RASTLINSTVO 

• Najrodovitnejša tla so na severnem delu sredogorja.  

• Gozdovi pokrivajo 30,6 % površine Nemčije, največ 

listopadni gozdovi (hrast in bukev) 



VODOVJE 

• Najdaljša, prometna in najpomembnejša reka je Ren 

• Reke, ki tečejo od J proti S se izlivajo v Severno ali Baltsko morje 

• Reke iz Južnega dela države odtekajo v reko Donavo 

• Reke so zaradi enakomernih pretokov plovne vso leto in med seboj 

povezane z dolgimi prekopi (Mittellandski prekop, Majna -

Donava,Dortmund –Ems) 



PREBIVALSTVO 

• 91% Nemcev 

• 2,4% Turkov 

• 0,7% Italijanov 

• 0,4% Grkov 

• 0,4% Poljakov 

• Nekaj državljanov iz nekdanje Jugoslavije. 



VERSTVA 

• 38 % protestanti 

• 34 % katoliki 

• 3,7 % muslimani 



VEČJA MESTA  

• Stuttgard:  ima avtomobilsko tovarno Mercedes 

• Hamburg je največje nemško pristanišče, 

• München je glavno mesto največje zvezne dežele 
Bavarske ter trgovsko, poslovno, industrijsko, 
avtomobilsko središče (BMW), 

• Frankfurt pa je eno največjih bančnih, poslovnih, 
sejemskih, telekomunikacijskih in prometnih središč 
Evrope in ima največje letališče v Nemčiji 



GOSPODARSTVO 

• V gospodarskem pomenu je tretja najpomembnejša 

država na svetu. 

• Po 2. svetovi vojni se je država hitro industrializirala. 

• Gospodarski viri so: železova ruda, premog, 

zemeljski plin, grozdje, hmelj, turizem. 



INDUSTRIJA 

• Največja proizvajalka premoga (Porurje). 

• Vzhodni del Nemčije je manj razvit kot zahodni. 

• Avtomobilska industrija je v Nemčiji na 1. mestu, kot 
proizvajalka jekla v Evropi pa je na 2. mestu. 

• V zadnjih letih se razvija kemična,elektrotehnična, 
elektronska in strojna industrija. 
 

 



ZANIMIVOSTI 

• Združitev Nemčije (vzhodne in zahodne) leta 1989 
(simbolni Berlinski zid so porušili). 

• Nemščino kot prvi jezik govori največ prebivalcev  
Evropske unije. 

• Znani so po 1456 vrstah klobas. 

• V Nemčiji so se rodili največji skladatelji: Bach, 
Beethoven, Brahms, Wagner in 

     znanstvenik Albert Einstein. 
 

 

 

 

 



VIRI 

 

Karel Natek: Države sveta 2000, 

Založba Mladinska knjiga, Ljubljana,  

1999 . 

Velika ilustrirana enciklopedija,  

Mladinska knjiga Založba, d.d.,  

Ljubljana, 1997. 
 

 



          

 

 ENDE !!! 


