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TEHNIČNA RABA VEJICE 
 

Naučili smo se že, da vejico uporabljamo med stavki (glej tudi objavi »Vejica 
med stavki« in »Vejica ali ne – to je zdaj vprašanje«). Vejico pa uporabljamo 
tudi pri zapisu števil, krajšav, nazivov in podobno. 

 

Gotovo ste že slišali za izraz »decimalna vejica«. Ta ločuje celo in decimalno 
število. Pri zapisu števil torej uporabljamo vejico, ko zapisujemo necela 
števila. Poglejmo si par primerov. 

 

Kruh stane 1,2 evra. 

Miha je pri prodaji čaposipa zbral 10,45 evra, Janja pa 12,7 evra. 

Temperatura v Novi Gorici je 23,5 stopinje Celzija. 

 

Kaj opaziš? Pri zapisu števil smo uporabili vejico. V primerih pa se skriva še 
ena posebnost. Ko uporabimo decimalno vejico, govorimo o deležu. Tako 
imamo recimo 23 stopinj in eno polovico stopinje. Janja je zbrala 12 evrov in 
sedem sedetin evra. Pri deležih vedno uporabimo samostalnik v drugem 
sklonu. Pri zapisu decimalnih števil moramo biti zato pozorni, da enoto 
zapišemo v rodilniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ločila uporabljamo tudi pri večjih številih. Pri zapisu deset- in stotisočic 
uporabljamo piko, ne vejice. 

 

Avto stane 12.456 evrov. 

Marjan je na loteriji zadel 200.000 evrov. 

 

Zapomni si: pri zapisu decimalnih števil uporabimo vejico. 
Samostalnik, ki sledi, je v drugem sklonu.  
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Drugačno pravilo velja za zapis milijonic. Namesto presledka lahko pri zapisu 
tako velikih števil uporabimo tudi vejico. 

 

Za gradnjo novega stadiona je občina plačala 2,000.000 evrov.  

 

 

 

 

Vejico uporabljamo tudi takrat, ko določen del povedi ločimo od preostanka 
povedi. To je zelo pogosto pri zapisu datuma. Poglejmo si par primerov. 

 

Božični koncert bo v sredo, 20. 12. 2020, ob 18. uri v šolski telovadnici. 

Jutri, 5. 10. 2020, je na sporedu informativna oddaja. 

 

Datum v povedih na obeh straneh ločimo z vejicama. Zapis datuma služi kot 
dodatna informacija, kdaj se bo nekaj zgodilo. 

 

Kako pa zapisujemo nazive ali dele imena? Poglejmo si par primerov. 

 

O kulturnih razlikah med Slovenijo in Italijo bo predaval dr. Andrej Kovač. 

O sladkorni bolezni med mladimi bo predaval Tomo Ogorevc, dr. med. 

 

Kaj opaziš? Če naziv stoji pred imenom, vejice ne postavimo. Če pa je naziv 
uporabljen za imenom, kot pojasnilo, pa pred nazivom uporabimo vejico.  

 

Poglejmo si še stavo vejice pri naštevanju. Ko naštevamo stvari, pred vsakim 
novim elementom postavimo vejico. Kaj pa se zgodi, ko pred zadnjim 
elementom uporabimo veznik, tri pike ali naštevalni niz zaključimo z »itd.« ali 
»ipd.«? Poglejmo si par primerov. 

 

Na tržnici je mama kupila paradižnik, korenje, solato in zelje. 

V šolo prinesi zvezke, knjige, peresnico, ravnilo itd. 

V trgovini prodajajo hrano, pijačo, čistila, igrače, obleke ... 

 

Kaj opaziš? Pred vezniki (in, ter, pa, ali) ali krajšavo »itd.«, »ipd.« vejice ne 
postavimo. Ko naštevalni niz zaključimo s tremi pikami, jih ločimo s 
presledkom, vejice pa ne pišemo. 

 

Zapomni si: pri zapisu decimalnih števil in milijonic uporabljamo 
vejico, pri zapisu deset- in stotisočic pa piko.  
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VAJE 
 

Popravi napake. 

 

Za novo kolo smo odšteli 65.3 evrov. 

Babica gre na zdravniški pregled k Jožetu Vogrincu dr. med. 

V šoli imamo matematiko, angleščino, geografijo, zgodovino, ipd. 

Jutri bo zelo toplo, najvišja temperatura bo 30.5 stopinj Celzija. 

Test iz slovenščine pišemo v ponedeljek 21. 4.  

Avto smo prodal za 12,649 evrov. 

Na morju smo videli galebe, morsko zvezdo, ribe, rakce,... 

Naš naslednji gost je dr., Matej Kovač. 

 

 

 

  


