


SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradni naziv:                                    Republika Malta / Repubblika ta' Malta

Državna ureditev:                            parlamentarna republika

Članstvo EU:                                      1. maj 2004

Mednarodna oznaka:                      MT / MLT

Glavno mesto:                                  Valletta

Velikost:                                             316 km2

Število prebivalcev:                         460.297 (2017)

Uradni jezik:                                      malteščina in angleščina

Vera:                                                   katoličani

Denarna enota:                                evro

Čas:                                                     enako kot v Sloveniji



DRŽAVNI SIMBOLI

ZASTAVA
GRB MALTE

DENARNA VALUTA - Evro

HIMNA
„L-Innu Malti“



LEGA

Malta je majhna in gosto naseljena otoška država v 
Južni Evropi v osrednjem Sredozemskem morju.

Sestavlja jo 7 otokov, ki ležijo 93 km južno od Sicilije (Italija) in 
288 km severno od Libije severni Afriki. Trije večji otoki so 
Malta, Gozo in Comino. Stalno naseljena sta samo 
otoka Malta in Gozo. Otok Comino je naseljen samo občasno. 

Otočje leži na severnem robu afriške tektonske plošče, na 
samem stičišču z evropsko tektonsko ploščo.



NARAVNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

• Malteška pokrajina je nižinska in kamnita, s prepadnimi obalnimi stenami. Podobna je drugim delom Sredozemlja.

• Najvišja točka otočja je Ta'Dmejrek v bližini Dinglija z nadmorsko višino 253 m.



• Malta ima sredozemsko podnebje z milimi zimami in  
dolgimi vročimi poletji od aprila in vse do oktobra. Večina 
padavin pade pozimi, medtem ko so poletja pretežno 
suha.

• Malteška obala je razgibana in prepredena s številnimi 
zalivi in pečinami.



ZGODOVINA
Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja v vsej svoji zgodovini dom številnih civilizacij in 
križišče zelo različnih kultur. 

Prvi prebivalci so prišli okoli 5200 pr. n. št., že pred prihodom Feničanov, ki so največji otok poimenovali Malat , kar pomeni varen pristan. 

Od neolitika naprej so otočju gospodarili Feničani, Rimljani, Arabci, Normani, Bizantinci, malteški vitezi (ivanovci, ki so dali otočju 
svojevrsten pečat), Francozi in Angleži.

Malta je postala neodvisna leta 1964 (prej je bila pod Veliko Britanijo), 
republika pa je postala leta 1974.

V arhitekturi malteških mest se tako na nekaj kvadratnih metrih prepletajo 
številni stili, raznolike kulture in obilo zgodovine.



Malta ima dolgo in bogato krščansko tradicijo, ki je verjetno svetovno najbolj poznana po asociaciji z 
Suverenim redom malteških vitezov.

Leta 1942 je kralj George VI. državi podelil najvišje britansko 
državno odlikovanje George Cross (Jurijev križ) za neverjetno 
herojstvo, ki ga je prebivalstvo otoka pokazalo v odporu 
proti poskusom italjanske in nemške okupacije tekom prve 
polovice 2. svetovne vojne. Križ še danes krasi malteško 
zastavo.



VALLETTA

Valletta je glavno mesto republike Malte ter upravno 
in trgovsko središče malteških otokov s 5.730 
prebivalci in je najmanjša prestolnica na svetu. 
Imenovana je tudi "mesto trdnjava".

Mesto ima zelo bogato zgodovino, mnogo zanimivih 
utrdb in palač. Uvrščeno je na seznam Unescove 
svetovne kulturne dediščine. 

Na ulicah in trgih Vallette naletimo na arhitekturo od 
zgodnjega 16. stoletja do sodobne arhitekture. Mesto 
je s svojo izjemno zbirko cerkva, palač in utrdb 
osrednje kulturno središče Malte in priljubljen cilj 
turistov z vsega sveta.



ZNAMENITOSTI 
VALETTE

Stari del mesta

Grand Master's Palace (Palača velikega mojstra) – palača je že 
stoletja sedež malteških vladarjev, trenutno imajo v njej sedež 

predsednik republike in malteški parlament.

Jean Parisot de la Valette – veliki mojster malteškega viteškega reda, ki je postavil temeljni kamen  
novega mesta, katero je poimenovano po njem.



Trg Triton ter stara mestna vrata, katera vodijo v stari del mesta.

Vrtovi Barrakka



Katedrala Sv. Janeza Krstnika – znana je kot 
glavna viteška cerkev

Ulice ValletteNarodni muzej arhitekture

Glavna ulica Republic Street



GRAND HARBOUR (Veliko pristanišče) - naravno pristanišče, ki je v aktivni uporabi že od časa Feničanov. 



SREDNJEVEŠKO MESTA MDINA
Mesto stoji na hribu sredi otoka Malta in je obdano z obzidjem. Celotno 
mestno jedro je zaprto za promet, zato je dobilo vzdevek „tiho mesto“.
Mdina je znana tudi po izdelovanjem barvnega stekla, kjer s posebno 
tehniko barvanja stekla izdelujejo vaze, nakit, slike in razne skulpture.



Palazzo Falson – srednjeveška hiša z muzejem, kjer je nekoč 
živela kraljeva družina.

Dingli klifi

Katedrala v Mdini



OSTALE ZNAMENITOSTI MALTE

Podzemni tempelj Hal Saflien Hypogeum

MEGALITSKA SVETIŠČA
Malta je bila poseljena že tisočletja pred našim štetjem, iz 

tega časa pa izvirajo številna megalitska svetišča. 
Najstarejša med njimi naj bi zgradili že okoli leta 3600 pr. 

n. š. Pet izmed njih je zaščitenih s strani organizacije 
UNESCO, mednje pa spadata Hipogeum Hal Saflieni in 

Ggantija, ki naj bi bila najstarejše samostoječe svetišče na 
svetu, starejše celo od egipčanskih piramid.

Svetišče Ggantija



Cerkev Mosta Dome – četrta največja nepodprta kupola na svetu

Taħt il-Ħnejja ali Modra jama - jama na 
jugozahodu otoka blizu Żurrieqa. Dostopna je 
samo po morju. 
Skupino jam sestavlja šest dvoran, od katerih 
je Modra jama največja in najveličastnejša. 
Dolga je približno 90 m, visoka 40 m in ima dva 
vhoda. Voda je zelo jasna, čista in se v sončni 
svetlobi blešči nebesno modro.

Katakombe Sv. Pavla



OTOK GOZO

Azursko okno ali sinje oko se je nahajalo na otoku Gozo v 
narodnem parku Dwejra. Bilo je naravni lok oziroma naravni most, ki 
ga je izoblikovala morska in veterna erozija. Porušilo se je leta 2017.

Fungus Rock in klifi, ki ga obdajajo.

Plava luknja



Jama Calypso – zgodba v Homerjevem epu Odiseja pravi, da je 
nimfa Kalipso v votlini sedem let zadrževala Odiseja v ujetništvu.

Mesto Mgarr

Cerkev Xewkija Rotunda – največja cerkev na otoku Gozo 



OTOK COMINO – otok turkiznih globin

Majhen otoček, ki obsega 3,5 km, se nahaja med Malto in Gozom in je povsen nenaseljen. Je pravi raj za 
potapljače, pohodnike in fotografe. 

Najbolj priljubljen kraj na otoku je Modra laguna z najlepšim zalivom. 

Na otoku se nahaja trdnjava, ki so jo uporabili pri snemanju filma Grof Monte Cristo. Prav tako je bil otok 
Comino prizorišče za snemanje filma Troja.



GOSPODARSTVO

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 turizem, banke in finančne storitve, elektronska industrija, 
ladjedelništvo ter mednarodna trgovina. 



Veliko malteškega gospodarstva je odvisnega od trgovanja z drugimi državami. Največ trguje z ZDA, 
Nemčijo, Veliko Britanijo, Italijo ter s Francijo. 

Malta s svojimi pridelki zadovolji le 20% vseh potreb po živilih zato preostalo uvozijo. Najpomembnejši 
uvozni artikli so stroji ter polizdelki, kot so nafta in živila. Izvažajo predvsem kmetijske pridelke. Večinoma 
so to rože, krompir, pšenica in ječmen. Izvažajo tudi oblačila, tkanine, steklo in lončevino. 

Najpomembnejši industrijski panogi sta gradnja in popravljanje ladij. 

Seveda pa je turizem najpomembnejša gospodarska panoga in prestavlja tudi glavni vir dohodka. Turisti 
tako prihajajo v velikem številu skozi celo leto.



MALTEŠKI VITEZI
V 16. stoletju so prišli na Malto vitezi z Rodosa, od koder so jih pregnali Turki leta 1522. Osnovali so 
malteški viteški red, ki je še danes znan po celem svetu in je eden od zaščitnih znakov Malte. 

Njihov vodja, Francoz Jean Parisot de la Valette je ustanovil novo glavno mesto – Valletta, ki so ga močno 
obzidali, postavili številne palače in katedralo svetega Johna.

Jean Parisot de la Valette

Malteški viteški red



Velik pečat skozi zgodovino Malte so pustili malteški vitezi, kateri so vladali več stoletij. 
Vpliv vitezov se odraža na arhitekturi, umetnosti in običajih še danes. 

Na Malti se odvijajo številni viteški festivali.



ZANIMIVOSTI

LUZZU je tradicionalno obarvan ribiški 
čoln, ki je zaščitni znak Malte. 

Pobarvan je v svetlih barvah, spredaj na 
premcu pa ima par oči. Ladjico so 
poznali že v antičnih časih.



MALTEŠKO OKO (EYE OF OSIRIS) - oko je pogost simbol, ki se pojavlja na tradicionalnih malteških 
ribiških čolnih. Ljudje po mitologij verjamejo, da ima skrivne moči in jih varuje pred nesrečo. 



POPAJEVA VAS (Mellieha) je bila prvotno zgrajena za snemanje 
mjuzikla Popaj leta 1980. Filmske kulise so obdržali in sedaj se v 
vasi nahaja tematski park Popeye Village. Očarljiva vasica v 
morskem stilu ima vse kar potrebuje, od pošte, mestne hiše, 
trgovine, bar in seveda hiše vseh treh glavnih junakov – Popaja, 
Pluta in Olive.



MALTEŠKI AVTOBUSI

Malta je znana po svojih značilnih starih rumenih 
avtobusih, ki so med turisti prava atrakcija. Prvi avtobus so 
na Malto pripeljali Angleži leta 1905. Nekaj let kasneje pa 
so jih začeli na otoku izdelovati domačini. Trenutno se po 
Malti vozijo starejši modeli avtobusov iz 60-ih let, na cesti 
pa že lahko opazimo nekaj modernih. Zanimivost starih 
rumenih avtobusov je ta, da nimajo vhodno-izhodnih vrat, 
ampak preprosto samo odprtino. 



Znamenite RDEČE TELEFONSKE GOVORILNICE in VOŽNJA AVTOMOBILOV PO 

LEVI STRANI so na Malti še danes pridih pretekle britanske vladavine. 



MLINI NA VETER so bili na v preteklosti namenjeni mletju pšenice, ječmena, vinske trte ... 

Ta‘Kola mlin na otoku Gozo

Model tradicionalnega malteškega mlina 

Ostanki mlina iz preteklosti



Malta je otok s čudovitimi arheološkimi najdbami in znamenitostmi. Ima očarljivo 
preteklost, zato je zanimiva za snemanje HOLLYWOODSKIH FILMOV IN SERIJ.

Igra prestolov

Troja

Kralj Alexander

Popaj

Grof Monte Cristo



ZANIMIVA ARHITEKTURA

Ozke ulice in hiše z barvitimi balkoni



MALTEŠKE HIŠE



MALTEŠKA NARODNA NOŠA

Folkrola



TRADICIONALNA GLASBA MALTE  se imenuje GHANA. Glasbeniki igrajo na ljudsko 
kitaro ali na druge ljudske instrumente, medtem, ko nekaj ljudi, navadno moških, 
izmenično razpravlja s petjem.

Ljudski instrumenti



KULINARIKA

Hrana na Malti je zanimiva mešanica italjanskih in angleških kulinaričnih tradicij. Je podobna drugim delom 
Sredozemlja, v njej so pogosto prisotne ribe, školjke in drugi morski sadeži, olive in olivno olje ter svinjina. 

Kot nacionalno jed maltežani ponavadi izberejo enolončnico iz 
zajčjega mesa z imenom fenkata.

Bragioli – goveji zvitki, polnjeni s slanino, jajci, kruhom in 
zelenjavo.



Lampuki – skušina pita Kapunata – zelenjavna jed s papriko, paradižnikom, 
čeulo, olivami, zeleno, kaprami in pinjolami.

Bigilla – namaz iz boba in česna. 

Ħobż biż-żejt - kruh namočen v olivno olje, namazan s paradižnikovo mezgo 
in obložen z tunino, čebulo, česnom, paradižnikom in kaprami.

Ftira - malteški ploščati kruh, narejen iz 
moke, vode in soli.



Priljubljena domača brezalkoholna pijača na 
Malti je Kinnie. Narejena iz lokalne vrste 
grenkih pomaranč in aromatičnih zelišč. 
Pijača je grenkega okusa, Maltežani jo 
pogosto postrežejo razredčeno z gazirano 
mineralno vodo v visokem kozarcu polnem 
kock ledu.

Pastizzi – listnato testo polnenjo z rikota 
sirom ali pirejem iz graha.

Kanoli – zvitki z rikota sirom

Sladica Imqaret – ocvrto testo polnjeno z datlji
Velikonočni sladici Kwareżimal (mandljevi piškoti) 
in Figolli (mandljeve tortice z oblivom)



PRILJUBLJENI ŠPORTI

• NOGOMET

• KOŠARKA

• ATLETIKA

• VATERPOLO

• TENIS

• KOLESARSTVO

• RAGBI

• VODNI ŠPORTI – surfanje



POTAPLANJE

Malta in Gozo veljata za eno najlepših potapljaških točk na svetu. 

Zaradi južne lege otoka, se lahko na Malti ljudje potapljajo skoraj vse leto. Vode Sredozemskega morja, ki obdajajo otok, 
spadajo med najbolj bistre in čiste, morsko dno je razgibano, v morju je veliko skrivnostnih votlin, naravnih in umetnih 
grebenov ter pisanega morskega življenja. Kar pa potapljače v Malto in Gozo najbolj privlači, je veliko podvodnih razbitin, 
ki so razpršene po vsem otoku.



VIRI IN SPLETNE POVEZAVE

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Malta

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Malta_(otok)

• https://en.wikipedia.org/wiki/Malta

• https://www.visitmalta.com/en/home

• https://wiki.potnik.si/Malta

• https://www.maltauncovered.com/culture/maltese-food/

• https://www.visitmalta.com/en/food-and-drink

• https://www.themaltaexperience.com/

• https://www.lonelyplanet.com/malta

• https://sl.tripnholidays.com/1503-malta-m-sl

• https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/malta/

• https://www.twobluepassports.com/home/what-i-wish-i-knew-before-traveling-to-malta

• https://vassallohistory.wordpress.com/2571-2/
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