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Skladno s starodavno daljnovzhodno modrostjo sem že predstavil naravne letne čase in 
utemeljil, da jih je pet. Upoštevajoč zakonitost, da se naravni letni časi enako vrstijo tudi v 
večjih časovnih in manjših časovnih razdobjih, torej se tudi tekom dneva zvrsti pet enako 
dolgih obdobij in velja sledeča vsebinska enakost: 

 pomlad = jutro 

 poletje = dopoldansko-opoldanske ure 

 pozno poletje = popoldan 

 jesen = večer 

 zima = globoka noč  
 
Ob tem se kar samo od sebe poraja vprašanje, kdaj se tekom dneva začenjajo in končujejo 
dotična naravna obdobja, če so enako dolga? Preden jih predstavim, pa se moram dotakniti 
še dogovorjenih obdobij dneva. 

 

Dogovorjeni letni časi in dnevna obdobja 

O naravnih obdobjih dneva menda ne obstaja nobena mednarodna razprava, vsaj v angle-
ščini ne in ki bi bila dosegljiva preko spleta.  

Na voljo pa je nešteto zapisov o dogovorjenih letnih časih in obdobjih koledarskega 
dneva, ki zelo približno, bolj na uč', ustrezajo naravnemu dogajanju.  

V Sloveniji je obče sprejeto: 

 kot jutro šteje čas od dnevnega svita do 9 h 

 sledijo dopoldanske ure do poldneva 

 ob 12 h nastopi popoldne in  

 ob 17 h se začne večer, ki traja do nastopa trde noči.  
 
Glavno merilo sta dnevna svetloba in noč. Slednja je najdaljše samostojno obdobje kole-
darskega dneva, poldan in polnoč pa označujeta sredino dneva ter noči na podlagi astro-
nomskega opazovanja Sončeve poti po nebesnem svodu. 

Ni upoštevana enaka dolžina obdobjih v dnevu, ki spreminjajo kakovost ozračja 
tekom dneva v enakem zaporedju, kot velja za naravne letne čase tekom leta. Skratka, 
sodobni človek ni seznanjen z vsemi letnimi časi – niso le štirje, jih je pet – niti ne pozna 
začetka ali konca naravnih obdobij dneva. Jasno je, da taka nepoučenost poglablja odtuje-
nost sodobnega človeka od narave.  

V oziru povezanosti z naravo smo ljudje na podeželju precej na boljšem ...  

 

Dogovorjena obdobja v dnevu 

Upoštevajoč póldan – trenutek v 
dnevu, ko je Sonce najvišje nad obzor-
jem – kot dogovorjeno sredino dneva in 
polnoč kot točno nasprotje poldneva, bi 
se petorica dnevnih obdobij začenjala 
in končevala, kot izhaja iz sosednjega 
prikaza. 
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Ker v zgornjem prikazu ni upoštevan naravni začetek dneva, ki je bistven (kot je začetek 
pomladi v februarju bistven za izračun začetka in konca naravnih letnih časov), so vpisane 
ure napačne. 

 

Naravna obdobja v dnevu  

V sestavku o začetku naravne pomladi 2021 sem utemeljil, da koledarski začetek leta niti 
približno ne ustreza dogajanju v naravi, poletni in zimski solsticij pa ne razmejujeta letnih 
časov. Res pa je, da sončevo potovanje nizko-visoko po nebesnem svodu odločilno vpliva 
na letne čase.  

Začetek naravne pomladi je znan in datunsko določen v starodavni strologiji, med-
tem ko ura začetka naravnega dneva ni nikjer dorečena. Zato sem moral za potrebe tega 
sestavka najprej ugotoviti naravni začetek dneva.  

Po mojih zaznavah se na zemljepisni dolžini osrednje Slovenije, kjer živim, naravno 
jutro začenja kmalu po četrti uri. Kot trenutek začetka novega dne upoštevam 04:20. In, glej 
čudo, prečudo, potem se tudi pet obdobij dneva zvrsti smiselno. 
 

 

Po starodavni astrologiji  

21. malega travna (aprila) 2021  

narisal  

Mitja Fajdiga © 

nočni naravni 
začetek dneva  

in jutra 
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Še o usklajenosti službenega časa s sončno uro 

Velja dodati, da na zaznavo trenutka naravnega začetka dneva vpliva tudi časovni zamik ali 
prehitevanje ure v kraju bivanja v oziru na greenwiški srednji čas (angleško Greenwich 
mean time; kratica GMT). V Sloveniji uporabljamo GMT +1 (srednjeevropski) ali pa GMT +2 
(srednjeevropski poletni čas). 
 Vsakih 15° zemljepisne dolžine se sončna ura povsem sklada z računsko določenim 
časovnim zamikom za eno uro. V tem oziru ima Slovenija kar srečo. Večji del Slovenije 
nahaja se namreč med 14. in 16. meridianom zemljepisne dolžine, 15. meridian torej poteka 
preko osrednje Slovenije, zato velja, da je zimski čas v Sloveniji izenačen z naravno sončno 
uro. Torej je v osrednji Sloveniji greenwiški srednji čas (GMT) +1 h enak sončni uri. 

 
360° : 24 h = 15°/h  >>> ±15° zemljepisne dolžine = GMT ±1 h  

 

Jurjevanje, naravni začetek tople polovice leta 

Mimogrede, sestavek je nastal na prvi dan jurjevanja, t. j. 21. malega travna (aprila). Praznik 
rajanja na Jurjevo se v slovenskem ljudskem izročilu ohranja od neznano kdaj. 

V krščanstvu se Jurjevo ponazarja s svetim Jurijem, ki jahajoč na konju s sulico ubija 
zmaja; glej spodnji sliki.  
 

 
 
Simbolika svetega Jurija, ki ubija plazilca, mi dolgo časa ni bila jasna, z upoštevanjem zače-
tka poletja, ki je nastopilo 18. t. m. (glej prikaz naravnih letnih časov), pa se mi je simbolika 
svetega Jurija razkrila kot zmaga toplote nad mrazom, torej začetek tople polovice leta.  

Sveti Jurij namreč predstavlja ognjeno moč, enako konj, v egipčanskem bajeslovju 
pa ima Hor sokoljo glavo (ptiči so živali z ognjeno nravjo), medtem ko zmaj, v Egiptu pa 
krokodil, predstavlja plazilca z vodno, hladno močjo (mraz). 

Kakor v letnih časih, tako v obdobjih dneva. Tekom dneva se topla polovica začne 
okrog 9:30 in traja 12 ur, torej do 21:30 (glej prikaz naravnih obdobij dneva). 
 
Rakek, 21. mali traven (april) 2021 

 
Mitja Fajdiga, urednik 

 

*  *  * 
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