
OXFORD 

 

Mesto Oxford, ki ga večina pozna kot sedež najstarejše univerze v angleško govorečem 

svetu, leži v jugovzhodni Angliji, 82 km severozahodno od Londona. Po številu prebivalcev 

se uvršča na 52. mesto v Združenem kraljestvu (161 200 leta 1916).  

 

Oxford je bil prvič naseljen v obdobju Sasov okoli leta 900 in je bil sprva znan kot 

"Oxenaforda", kar pomeni "prehod govedi". V naslednjih stoletjih je doživel več vdorov 

raznih ljudstev, kot so Danci in Normani.  

V preteklosti je bil tudi pomembno pristanišče na Temzi na odseku reke, ki se imenuje Isis.  

 

Danes je  eno najhitreje rastočih in etnično najbolj raznovrstnih mest. Svetovljansko 

podobo, zlasti na območjih Headington in Cowley Road, mu daje veliko tujih študentov,  

priseljenci iz Južne Azije ter priseljeni delavci v tovarnah in bolnišnicah. 

Oxford ima raznovrstno gospodarstvo, ki vključuje proizvodnjo, založništvo in znanstveno 

podprto industrijo, pa tudi izobraževanje, raziskave in turizem. Prisotnost univerze je povod 

za številna znanstvena in tehnološka podjetja. Vse bolj se uveljavlja kot središče digitalnih 

inovacij. 

Univerza v Oxfordu je bila ustanovljena okoli leta 1096 in velja za najstarejšo univerzo v 

angleško govorečem svetu. Danes velja za eno najuglednejših univerz. Redno se uvršča 

med pet najboljših univerz na svetu. Ima največji univerzitetni knjižnični sistem v 

Združenem kraljestvu. Bodleianova knjižnica je z več kot 12 milijoni predmetov  druga 

največja knjižnica v Veliki Britaniji. 

Oxford ima številne turistične zanimivosti, mnoge pripadajo univerzi in kolidžem. Veliko je 

muzejev in galerij. V središču mesta sta stolp Carfax in univerzitetna cerkev svete Marije 

Device. Oba ponujata pogled nad mestom. V zgodovinskem Covered Marketu je mnogo 

turističnih trgovin. Poleti je priljubljeno veslanje s posebnimi čolni po Temzi/Isis in reki 

Cherwell. 

 

 

 

 

 



 

 Panorama Oxforda (https://oxres.org/wp-content/uploads/2017/01/oxfordradcam.jpg 

 

 

Univerza v Oxfordu (https://www.oxforduniversityimages.com/images/rotate/Image_Spring_17_8.gif) 

Viri: 

http://worldpopulationreview.com/world-cities/oxford-population/ 

https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Oxford 

 

 

 

PLYMOUTH 

 

Plymouth, mesto s preko 250 000 prebivalci,  leži v jugozahodni Angliji, na obali grofije 

Devon. Od Londona je oddaljen približno 310 km. Plymouth leži med reko Plym na vzhodu 

in reko Tamar na zahodu. Obe reki se zlivata v naravno pristanišče Plymouth Sound. Reka 

Tamar tvori deželno mejo med grofijama Devon  in Cornwall. Obala okoli Plymoutha je 

http://worldpopulationreview.com/world-cities/oxford-population/
https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oxford


zaradi posebne geološke zgradbe zelo slikovita. Občudujemo lahko številne klife, ki se 

strmo spuščajo proti morju. 

 

 

Klifna obala okoli Plymoutha (https://www.visitplymouth.co.uk/explore/coast) 

 

Skupaj z ostalo jugozahodno Anglijo ima Plymouth zmerno oceansko podnebje, ki je 

običajno bolj mokro in milejše kot v ostali Angliji. Letni razpon temperatur je manjši kot 

drugje v Veliki Britaniji.  

 

Ozemlje je poseljeno že od bronaste dobe, ko je na bližnji pečini Mount Batten nastalo prvo 

naselje. Naselje se je hitro razvijalo kot trgovska postojanka Rimskega imperija, nato pa ga 

je prehitela vas Sutton, današnji Plymouth. Mesto je že stoletja pomembno pristanišče. 

Tu je živelo tudi več znanih pomorščakov in raziskovalcev, med njimi je najbolj znan Francis 

Drake, prvi Anglež, ki je obplul svet. 

 

Zaradi njegove obalne lege je gospodarstvo Plymoutha že tradicionalno pomorsko. 

Pomembna gospodarska panoga je ladjedelništvo, pomembno vlogo pa ima tudi največja 

delujoča mornariška baza v zahodni Evropi. Po letu 1980 se je povečal  delež zaposlenih v 

javnem sektorju,  zlasti v upravi, zdravstvu, šolstvu in inženiringu. 

Univerza v Plymouthu je enajsta največja univerza v Združenem kraljestvu po številu 

študentov. Mesto je povezano s Francijo in Španijo z rednimi trajektnimi linijami, manjše 

letališče pa nudi povezave z nekaterimi drugimi evropskimi mesti. 

 



 

Predel Plymouth Hoe ob obali (https://sl.wikipedia.org/wiki/Plymouth#/media/File:Plymouth_Hoe.jpg) 

 

Viri: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Plymouth 

https://www.visitplymouth.co.uk/explore/coast 

 

 

 

MALTA 

 

Republika Malta  je majhna in gosto naseljena otoška država v južni Evropi v osrednjem 

Sredozemskem morju. Od Sicilije je oddaljena pribl. 93 km, od Tunizije 284 km ter od Libije 

333 km.  

 

Ime Malta najverjetneje izvira iz grške besede μέλι (meli), kar pomeni med.  Grki,  ki so na 

otoku imeli kolonije že v 7. stol. pr. n. št., so otok imenovali Μελίτη (Melite), kar tudi pomeni 

med ali sladek kot med. Druga teorija za nastanek imena Malta pravi, da so otok 

poimenovali Feničani. Feničanska beseda maleth pomeni nebesa. Deželo so tako 

najverjetneje poimenovali  zaradi slikovite obale. 

 

Sestavlja jo 20 otokov in čeri. Stalno naseljena sta samo največja otoka Malta in Gozo. 

Obale otokov so zelo razčlenjene s številnimi pristanišči. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Plymouth
https://www.visitplymouth.co.uk/explore/coast


S površino 320 km² in okoli 0,4 milijona prebivalcev je ena najgosteje poseljenih držav na 

vsem svetu (1350 prebivalcev na km²). Kar 96 % prebivalcev živi v mestih. Država je 

razdeljena na 68 upravnih enot. Uradna jezika sta angleščina in malteščina. Glavno, ne pa 

tudi največje mesto, je Valletta (6444 prebivalcev, marec 2014). Letošnje leto 2018 se 

ponaša z naslovom Evropska prestolnica kulture. Največje mesto je Birkirkara (22 247 

prebivalcev, marec 2014). 

 

Valletta (http://www.mcgroup.com/en/network/continental-hub-europe/valletta/) 

 

Otočje ima sredozemsko podnebje z milimi zimami in vročimi, suhimi poletji. Sneg je  v 

zadnjih 115 letih padal samo trikrat. 

 

Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja v 

vsej svoji zgodovini križišče zelo različnih kultur. Otoku so dali svoj pečat Feničani, Rimljani, 

Arabci, Normani, Bizantinci, malteški vitezi, Francozi in Angleži. Mešanje vplivov različnih 

ljudstev se kaže v raznoliki arhitekturi in kulinariki. 

Leta 1814 je postala del britanskega imperija. Neodvisnost od Britancev je proglasila leta 

1946. Od 1. maja 2004 je članica Evropske unije. 

 

Malta spada med razvite svetovne ekonomije. Do leta 1800 so glavni del otoške ekonomije 

predstavljali bombaž, tobak in ladjedelništvo. Ogromen napredek je malteško gospodarstvo 

doseglo z odprtjem Sueškega prekopa leta 1869. 

Danes malteško gospodarstvo sestavljajo predvsem banke in finančne storitve, turizem ter 

mednarodna trgovina. Zaradi ugodne davčne zakonodaje postaja Malta v zadnjih letih 

pomemben center industrije internetnega igralništva in internetnih športnih stavnic. 



Malta je priljubljen turistični cilj. Letno jo obišče približno trikrat več turistov, kot ima 

prebivalcev. Turisti si lahko ogledajo megalitske templje na otoku Gozo, srednjeveško 

mesto Mdina, številne cerkve in katedrale, katakombe, ribiške vasice ter čudovito obalo in 

zalive. 

 

 

Slikovita malteška obala (https://depositphotos.com/113512180/stock-photo-the-crystal-lagoon-on-comino.html) 

 

 

Viri: 

http://www.worldometers.info/world-population/malta-population/ 

https://www.google.si/search?q=Birkirkara+population&rlz=1C1GGGE_slSI419&oq=Birkirkara+population&aq

s=chrome..69i57.6103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Malta 

https://wiki.potnik.si/Malta 

 

 

 

http://www.worldometers.info/world-population/malta-population/
https://www.google.si/search?q=Birkirkara+population&rlz=1C1GGGE_slSI419&oq=Birkirkara+population&aqs=chrome..69i57.6103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.si/search?q=Birkirkara+population&rlz=1C1GGGE_slSI419&oq=Birkirkara+population&aqs=chrome..69i57.6103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sl.wikipedia.org/wiki/Malta
https://wiki.potnik.si/Malta

