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Zanimivosti - Razvedrilo I
OBDOBJE ZANIMIVIH DATUMOV

Ko se je prva števka letnice na silvestrovo zamenjala in smo iz leta 1999
vstopili v leto 2000, smo se po te lefonu pogovarj ali s sorodniki v Ameriki.
Imeli smo občutek tisočletnega preskoka , ker so pri nas koledarji kazali
že 1.1.2000 , čez lužo pa je bil še 31.12.1999. Ta zanimiv časovni moment
je traj al le nekaj ur in ponovno smo spozna li milj ivost takšnih dogodkov,
ki jim nismo priča ravno vsak dan . Naslednja primerlji va situacija se bo
ponud ila naš im zanamcem šele čez slab ih tisoč let. Pred tem smo v Slove
niji drli gledat poslednji popolni Sončev mrk tisočletja. In pred kratk im,
natnačneje 29.2.2000, smo preživljali še enega od izjemnih datumov. Kot
vemo, so že Rimljani vpeljali prest opna let a in let o pod aljšali vsake št iri
leta za en dan te r tako poprav ili zaost ajanje koledarja za dejanskim časom ,

ki je pot reben za en obrat Zemlj e okoli Sonca. Ker ta popr avek ni točen , se
je nap aka nabirala v drugi smeri. Koledar je prehi teval dejansko leto. Zato
so za časa pap eža Gregorja koledar še enkra t reformirali . Prestopna so
t ista let a, ki so deljiva s 4. Izjema so tista let a, ki so deljiva s 100. In izjema
izjem so let a , ki so deljiva s 400. To pomeni , da so bila npr. prestopna leta
1980, 1984, 1988, 1992, 1996 in bodo prestopna leta 2004, 2008, 2012 itd.
Izjemoma je prestopno leto tudi leto 2000, čeprav leta 1700, 1800, 1900,
2100, 2200 in 2300 niso prest opila. Prejšnj a izjema izjem je bil 29.2.1600
in naslednj a bo čez št iristo let, 29.2.2400. Smol čki, ki so rojeni 29.2.,
pr aznujejo rojstni dan vsake šti ri let a. Naši sodobniki, smolčki , pa imaj o
malo manj smole, ker so t udi letos lahko prazn ovali. Letošnj e leto je res
izjemno. Kar dvatisoč let bo treba počakati na ponovitev . Kombinacija
prestopnega leta in sp remembe pr ve števke bo na sporedu šele let a 4000,
sa j 3000 ni deljivo s št iri.

Nekateri datumi so zanimivi tudi z numerološkega stališča. Lani je bil
zanimiv npr. datum 31.11.1999. Zapi sati ga je mogoče le z lihimi števkami.
Tudi neka j dni prej, 19.11.1999, je imel datum to lastnost. Recimo mu
popolnoma lihi datum. Zanimivo je, da bo pr eteklo kar nekaj časa do
naslednjega popolnoma lihega datuma. Naslednji popolnoma lihi datum
bo 1.1.3111. Ta pa bo tudi dvoštevski datum. Za zapis potrebujemo le
dve št evki (1 in 3). P ravkar smo obhajali podoben dvošt evski datum,
in sicer 2.2.2000, pred tem pa 11.11.1999. Ob a primerka odlikuje še ena
posebna lastnost . Medtem ko je prvi padajoč, je drugi naraščajoč. V
letu 2000 bomo pr aznovali še veliko padajočih datumov, od 2.2.2000 do
9.9.2000. Od 11.11.1999 bo treba počakati do naslednj ega naraščaj očega

datuma kar nekaj časa - to bo 1.1.2222. Dvoštevski datumi up orablj ajo
le dve števki. Še bolj asketski so enoštevski datumi. V preteklosti je nam
najbližji 11.11.1111 , v prihodnosti pa bo to 2.2.2222. Seveda so enoštevski



did datumi, ki ss b t i  pdajoEi in nm&&jd. hl ne %vim0 v obdobju 
en- datmnw. R.ekli bomo, da iiivimo v obdobju emWvBkih datu- 
m ~ ,  i% je od drrnes pa do hkqp ihjmmga d a m  preteklo maqj kot 50 
let. Taka bo trajalo naalednje obdobje eno%ev* datuma od 2.2.2172 
do 2.2.2272, mi pa ivimo sewla v obdobju dv&m&& datumop. 

Nasprotje od p o p o m  1ihee;a datuma je popoho~lla so& datum. 
Med 28.8.888 in 2.2.2[3[10 ni bit0 nob~nega. ];etas bo a j i  na mti 
28.8.m, nasledqji pa bo 2.2.2002. Nasprotje od en- so ramw 
irtravsld datumi. Z a p i i  jih s mmimi razliEnjmi &mhmi Med 5.6.1987 
in 5.4.2013 ne bo nobenega. 

Za konec pa k nekaj beid o bolj mxkmatim datumih. Popoleoma 
~e~ datum ima dm, mesrsc in let0 pra&mil&. Na podoben Win 
labko d&amo popolnoma hdratni datum itd. RaziEite, ali Zvimo v 
obdobju pra(rteVi1skih datumw. 

Mad Pisunski in Tom& ~~ 




