
ŽEPNE DRŽAVICE 

Anţe in Andraţ, 7. b 



ANDORRA-ANDORA 

486 km2, 80.000 preb. 



ANDORRA  
LA VELLA 

 Glavno mesto te 
male drţavice leţi 
juţneje, bolj proti 
Španiji. 



RELIEF 

 Andora je gorata 
drţava, ki leţi na 
1996 metrov 
nadmorske višine. 

 Obdana je s 
Pireneji. 



RASTLINSTVO 

 Večinoma rastejo 
iglasti in mešani 
gozdovi Pirenejev.  



VODOVJA 

Sever 

 Jezero:bazeni 
Salamandres 

 Rečne doline 

Jug 

 Jezero:ribniki 
Ensagent 

 Zahodna reka 



GOSTOTA POSELJENOSTI 

 171 prebivalcev 
na 100 km2. 



GOSPODARSTVO 

 Ţivijo predvsem od 
turizma in financ. 



ZANIMIVOSTI 

 Njihova valuta je 
evro. Klicna koda je 
376. Več kot 
tretjina prebivalstva 
ţivi nad zgornjo 
mejo gozda.  

 Jeziki: 
španski:58%, 
katalonski:35%, 
francoski:7% 

 



      VATIKAN: 0,44 km2,821 preb. 
      Lega: v Italiji (je del Rima) 



glavno mesto: VATIKAN 



           RELIEF - ravnina 



                RASTLINSTVO 

 Imajo park in 
zelenjavni vrt, ki 
polni papeţevo 
kuhinjo s sveţo 
zelenjavo. 

 Vodovja v Vatikanu 
nimajo. 



GOSTOTA POSELJENOSTI 

 Če bi bil Vatikan bil 
velik 100 m2, bi 
imel 1780 
prebivalcev. 



GOSPODARSTVO 

 Ţivijo predvsem od 
turizma, prispevkov, 
banke. 



ZANIMIVOSTI 

 Klicna koda je 39. 
Ima več zaposlenih 
ljudi (3000) kot 
prebivalcev. 

 2003 – 7,3 mio 
turistov 

 Uradni jezik: 
latinščina 



SAN MARINO, 61km2, 27.336preb. 
Lega: notranjost Italije 



Gl. mesto-San Marino 

 Pod vrhom gore Titano 

leži glavno mesto San 

Marino s 4385 prebivalci.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavno_mesto
http://sl.wikipedia.org/wiki/San_Marino_(mesto)
http://sl.wikipedia.org/wiki/San_Marino_(mesto)


RASTLINSTVO IN RELIEF 

 San Marino leţi na 
ravnini in na 
skalnatem griču. 
Malo je poraščen z 
gozdom, 
prevladujejo pa so 
kmetijske površine    
(ţita, vinska trta in 
sadje). 



GOSTOTA POSELJENOSTI 

 448 prebivalcev na 
km2. 



GOSPODARSTVO 

 Ţivijo od 
kmetijstva, 

 turizma in  

 drobne obrti zlasti 
keramike. 



ZANIMIVOSTI 

 Klicna koda je 378.  

 Geslo je: Svoboda 

 Neodvisni so ţe od 
leta 301. 

 Uradni jezik: 
italijanščina 

 Pribliţno 25% 
prebivalstva nima 
drţavljanstva. 

 



MALTA, 394.583 preb., 316 km2,  
Lega: v Sredozemskem morju na meji 
tektonskih plošč 



Glavno mesto: Valletta - na vzhodni 
obali 



RELIEF in RASTLINSTVO 

 Nizka gričevja 

 Terasasta polja 



VODOVJA 

 V deţevnem 
obdobju (pozimi) 
imajo nekaj 
manjših rek. 

 Z vseh strani je 
obdana s 
Sredozemskim 
morjem. 



GOSTOTA POSELITVE in JEZIK 

 Povprečno ţivi 1249 
prebivalcev/km2 

 

 Govorijo: malteško 
in angleško 



ZANIMIVOSTI 

 Klicna koda: 356 

 Otočje dvajsetih 
otokov, največja sta 
Malta in Gozo 

 Valuta: evro 

 Predsednik:  

 George Abela 

 Predsednik vlade: 
Lawrence Gonzi 



HVALA ZA POZORNOST 
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