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oven: Oven je pogumen, ima veliko energije 

Oven je prvo ognjeno znamenje. Narava ovna je vroča, suha, ognjena, pa tudi živalska, možata 

in nezmerna. Oven je pogumen, spontan, avtoritaren in poln energije. To je znamenje 

naravnega voditelja. 

1. zodiakalno znamenje 

Vladar: Mars 

Element: ogenj 

Kvaliteta: kardinalen 

Barva: rdeča 

Značilnosti: akcija, vitalnost, tekmovalnost, temperament, pogum, seksualnost, vodja 

Poklic: vodilni položaj, policaj, vojak, podjetnik, športnik, trener, mehanik, tehniki vseh vrst … 

V tem mesecu boste razširili svoje poglede in spoznali ljudi, ki vam bodo omogočili, da boste 

drugače gledali na življenje . Nova poznanstva boste boste sklepali na izven šolskih 

aktivnostih, tečajih ali šolskih tekmovanjih . Tako boste spoznali punco ali fanta iz drugega 

mesta, države, ki vam bo tako segrel/a srce, da boste razmišljali o resni zvezi na daljavo. 

 

bik: Bik je stabilen, vztrajen in trmast 

Bik je prvo zemeljsko znamenje. Bikov značaj je večinoma veder, ljubezniv, miroljuben in 

razsoden. Biki so strpni ljudje, ki se redko razjezijo in imajo odličen smisel za humor. 

Posameznik je odločen, se zanese nase, je stabilen, vztrajen, pripravljen in previden. 

2. zodiakalno znamenje 

Vladar: Venera 

Element: zemlja 

Kvaliteta: fiksen 

Barva: zelena, rjava 

Značilnosti: trmoglavost, zvestoba, umetniška nadarjenost, čutnost, rad uživa v vsem, lenoba, je stabilen 

Poklic: likovna umetnost, petje, ples, govorništvo 

Veliko boste pričakovali od ljubezni, ampak žal pričakovanja ne bodo skladna z realnim 

življenjem. Prvi del meseca bo zelo sušen, z začetkom šolskih počitnic pa boste stopili v 

prekrasno ljubezensko obdobje in dobili boste priložnost, da se zaljubite. Tisti, ki ste v zvezi, 

boste zgladili svoje nesporazume z ljubljeno osebo in zakorakali v  srečnejšo prihodnost. 

 

 



dvojček:Dvojček je spreten, radoveden, duhovit 

Dvojček je prvo zračno znamenje. Simbol dvojčkov nakazuje dvojnost, ki je pomembna 

značilnost tega znamenja. Dvojčki so zelo spretni in ponavadi počnejo več stvari hkrati, tako 

duševno kot telesno. Večstranskost je zaščitni znak dvojčkov. Zato so pogosto nevrotični in 

razdražljivi. 

3. zodiakalno znamenje 

Vladar: Merkur 

Element: zrak 

Kvaliteta: spremenljiv 

Barva: rumena, oranžna 

Značilnosti: komunikativen, radoveden, trgovec, intelektualen, ljubezniv 

Poklic: novinar, trgovina, tehnika, pisanje komercialnih vsebin 

Pred vami je buren mesec na področju čustev. Zaljubili se boste do ušes v nekoga, ki odstopa 

od običajnega tipa osebe. Vajina zveza bo dramatična in prežeta z močnimi čustvi. Če imate 

dekle ali fanta, boste čutili privlačnost do nekoga drugega, ampak ne reagirajte, dokler niste 

prepričani, da je to ljubezen. Pazite, da ne prizadanete partnerja. 

 

rak: Rak ima dober spomin in dobro intuicijo 

Rak je prvo vodno znamenje. Rakova narava je muhasta, čustvena in dojemljiva. Rak je plah in 

zadržan, poudarjena je njegova preobčutljivost. Veliko se ukvarja z lastnimi okoliščinami in 

občutji. Ima dober spomin. Je trdoživ in se ne da zlahka. 

4. zodiakalno znamenje 

Vladar: Luna 

Element: voda 

Kvaliteta: kardinalen 

Barva: bela, modra 

Značilnosti: čustvenost, zaščitništvo, občutljivost, rad ima dom in otroke, predanost, pozornost, nežnost, 

konzervativnost, zanesljivost 

Poklic: poklici, povezani s skrbjo za ljudi, vključno s poučevanjem najmlajših otrok, socialna služba, bolniška služba, 

ginekologija, kuhar 

Pred vami je mesec poln obveznosti, zaradi česar ne boste imeli časa za ljubezen. Partner 

vam bo očital, da ga zapostavljate, medtem ko boste samski zaposleni s šolskimi in 

izvenšolskimi aktivnostmi, tako da ne boste niti pomislili na ljubezen. Po 22.se bo to končalo. 

Naenkrat boste imeli oči za simpatije,vezanim pa bo partner na prvem mestu. 

 

 



lev: Lev živi polno življenje, je samozavesten 

Lev je drugo ognjeno znamenje. Levova narava je odločna, vztrajna, neodvisna in 

samozavestna. Ima aktiven um. Lev živi polno življenje, v njem tiči močna ustvarjalna želja. 

Levi so vitalni in energični, vendar potrebujejo umirjen življenjski tok. 

5. zodiakalno znamenje 

Vladar: Sonce 

Element: ogenj 

Kvaliteta: fiksen 

Barva: oranžna, zlata 

Značilnosti: samozavest, dominantnost, energija, plemenitost, moč, želi biti v središču, vladar, rad ima otroke, 

prirojen občutek za dramatično 

Poklic: ples, oblikovanje, odvetnik, igralec, turizem, šef ali samozaposlen 

Prihajajoče obdobje vam prinaša izpolnitev vseh ljubezenskih sanj. Če že od nekdaj 

sanjate o idealni ljubezni, se vam bo ta mesec želja uresničila in se boste spustili  v 

zvezo z nekom, ki vas bo imel rad in vas bo zasipal s pozornostjo. Če imate ob sebi 

koga posebnega, bo vajin odnos postal močnejši in kvalitetnejši kot kadarkoli. Pred 

koncem leta ne izpostavite svoje ljubezni zaradi drugih družinskih obveznosti. 

 

devica: Devica je nagnjena k popolnosti, zna biti zelo kritična 

Devica je drugo zemeljsko znamenje. Za devico je značilna želja po popolnosti, ki se kaže v 

pretirani zahtevnosti in kritičnosti do sebe in drugih. Vsako nalogo mora opraviti brezhibno ali 

pa se je sploh ne loti. Naučiti se mora stvari gledati v celoti. 

6. zodiakalno znamenje 

Vladar: Merkur 

Element: zemlja 

Kvaliteta: spremenljiva 

Barva: rjava 

Značilnosti: analitična, praktična, natančna, kritična, izbirčna, urejena, plašna, perfekcinistka 

Poklic: računovodstvo, šolstvo, poklici, ki zahtevajo analitične sposobnosti  

Zaradi svojega ljubezenskega življenja boste v tem mesecu zelo nezadovoljni. zelo boste 

zaprti vase in preveč sramežljivi, dabi se približali simpatiji. V njeni bližini boste govorili in 

delali bedarije, zaradi katerih vas bo kasneje sram. Ne obupajte. Po 21. v mesecu bo šlo 

navzgor. Samozavestni boste postali in do izraza bo prišel vaš šarm, ki se mu redko kdo 

lahko uprl. 

 

 



tehtnica: Tehtnica se rada pogovarja, je neodločna 

Tehtnica je drugo zračno znamenje. Zanjo je značilno, da se rada pogovarja, ob tem pogleda 

na temo z različnih zornih kotov. Tehtnica potrebuje sogovornika. Velikokrat je pobudnik 

pogovora ali razprave. Poznavanje dobrih in slabih strani vsake teme vpliva na to, da se težko 

odloča. Tehtnica je neodločna in potrebuje več časa, da ideje udejani. Potrebuje veliko 

počitka in miru. 

7. zodiakalno znamenje 

Vladar: Venera 

Element: zrak 

Kvaliteta: kardinalna 

Barva: rožnata 

Značilnosti: pravična, graciozna, diplomatska, miroljubna, neodločna, ceni umetnost 

Poklic: mednarodni odnosi, glasba, oblikovanje, ples … 

Prihajajoči dnevi bodo bogati z družabnim življenjem. Med mnogimi novimi poznanstvi preko 

interneta bo eno še posebno. Všeč vam bo nekdo, ki je odštekan in popularen v družbi. 

Intenzivno dopisovanje bo začetek nekega resnega odnosa. Vezanim konec meseca ne bo minil 

v mirnem duhu, ampak se bodo potrudili, da bodo s pomočjo dialoga vse rešili. 

 

škorpijon: Škorpijon ima izredno zalogo energije 

Škorpijon je drugo vodno znamenje. Škorpijoni so znani kot skrivnostni in zapleteni ljudje. 

Življenje doživljajo z neverjetno intenzivnostjo. Najmočnejša lastnost škorpijona je izredna 

zaloga energije.Te energije ne sme potlačiti, mora jo pa nadzorovati, drugače lahko postane 

uničujoč, kar se kaže v tipični zamerljivosti, ljubosumju in čemernosti. 

8. zodiakalno znamenje 

Vladar: Pluton 

Element: voda 

Kvaliteta: fiksen 

Barva: črna, škrlatna 

Značilnosti: pogumen, skrivnostnosten, maščevalen, ljubosumen, samostojen, zaupljiv 

Poklic: kirurg, odvetnik, psihiater, vojska, kriminalist … 

Lepi boste in uživali boste v pripravah na zabave. Okolico boste osvojili s svojim posebnim 

modnim okusom in cool odnosom. Prijateljsko boste razpoloženi in brez problema boste 

sklepali nova prijateljstva. Pri vas bodo imeli šanse predvsem tisti, ki vam bodo lahko dokazali, 

da imajo resne namene. Zimski prazniki bodo izpopolnjeni s smehom in zabavo. Samski pa 

bodo novo leto dočakali v naročju nove ljubezni. 

 



strelec: Stelec je navdušen nad svetom, je optimist 

Strelec je tretje ognjeno znamenje, katerega sijaj lahko primerjamo s sončnim zahodom. Zanj 

je značilen nalezljiv zanos in navdušenje nad svetom. Njegov pogled na svet je pozitiven in 

optimističen, z upanjem in pričakovanjem zre v prihodnost. Privlačijo ga potovanja, 

raziskovanje drugih kultur, iskanje neznanega. V tujini se lahko počuti kot doma ali še bolje. 

Nagnjen je k pretiravanju in naivno zaupanje v svet ga večkrat drago stane. 

9. zodiakalno znamenje 

Vladar: Jupiter 

Element: ogenj 

Kvaliteta: spremenljiv 

Barva: modra 

Značilnosti: optimist, ekstravaganten, avanturist, svobodomiseln, neodvisen, iskalec resnice 

Poklic: profesor, učitelj, filozofija, odvetnik, politika, duhovniški poklic … 

Ta mesec bo poseben. Če ste siti samskega stanu, obstajajo velike možnosti, da se boste 

zaljubili in začeli novo zvezo z nekom. ki je že dolgo predmet vašega občudovanja. Tako se bo 

ljubezen med vama počasi razvijala, ne skrbite, ker bo šlo v dobro smer. Vezane bo partner 

obdaroval z romantičnim rojstnodnevnim darilom kar preko spleta! 

 

kozorog: Kozorog je praktičen in discipliniran 

Kozorog je tretje zemeljsko znamenje. Kozorog je kot gorska koza močan, vzdržljiv, zanesljiv 

in odločen. Kozorog trdo dela, je praktičen in discipliniran. Uspe počasi, a gotovo. Kozorog 

mora vedno vedeti pri čem je, ne mara nejasnosti. Kozorog je znamenje avtoritete, dolžnosti 

in odgovornosti. Njegov pogled na svet je tradicionalen in materialističen. Spoštuje denar, 

preudarno varčuje in vlaga v naložbe. 

10. zodiakalno znamenje 

Vladar: Saturn 

Element: zemlja 

Kvaliteta: kardinalen 

Barva: črna, siva, temno zelena, temno rjava 

Značilnosti: odgovorn, nepopustljiv, preračunljiv, pošten, predan, vztrajen, pomemben mu je status 

Poklic: bančništvo, gradbeništvo, industrija, vztrajno leze proti vrhu … 

Lahko bi se zaljubil v nekoga, ki je zaseden. Jasno vam bo, da ne morete upati na zvezo, 

ampak srce bo močnejše od razuma. Po 21. vam bo postalo jasno,da nima smisla trpeti zaradi 

nekoga, ki ga ne morete imeti. Konec leta se vam obeta nova ljubezen in začetek ljubezenske 

zveze z nekom, ki bo uresničil vse vaše romantične želje. 

 



vodnar: Vodnar je idealist 

Vodnar je tretje zračno znamenje. Zanj je značilen objektiven pogled na svet, ki ni 

obremenjen s težo čustev. Nagnjen je k izrazito idealističnemu pogledu na svet. Zanima ga 

preučevanje sveta, družbenih sistemov, ekologije, politike. Posebej rad preučuje človeško 

naravo. Ljudem zaupa šele potem, ko jih že nekaj časa opazuje in analizira njihovo osebnost. 

11. zodiakalno znamenje 

Vladar: Uran 

Element: zrak 

Kvalitata: fiksen 

Barva: modra 

Značilnosti: izviren, ustvarjalen, human, genialen, znanstvenega duha, pred časom, nenavaden, uporn 

Poklic: znanost, privlači ga tehnologija, raziskovalec, humanitarnost, umetnost, holistična medicina … 

Z nekom, ki vam je v zadnjem času prirastel k srcu, se boste intenzivno družili in rodila se bo 

nova ljubezen. A ne pozabite na omejitve ter nošenje mask v javnosti! Kljub temu, da boste na 

začetku zmedeni, boste hitro nehali analizirati vso situacijo in se boste predali čustvom. 

Zasedeni boste konec leta svojo zvezo občutili kot napor, ampak morate paziti, da ne boste 

naredili česa, kar boste kasneje obžalovali.   

 

ribi: Ribo lahko mede neodločnost in omahljivost 

Riba je drugo dvojno znamenje, poleg dvojčkov in tretje vodno znamenje. Znamenje dveh rib, 

ki plavata v nasprotno smer, simbolizira njeno neodločnost in omahljivost. Neskladnost v 

osebnosti ribe kaže na prirojeno dvoličnost. 

12. zodiakalno znamenje 

Vladar: Neptun 

Element: voda 

Kvalitata: spremenljiva 

Barva: zelena, modra 

Značilnosti: intuiticija, domišljija, iluzije, ustvarjalnost, dobrodelnost, sanjava, ljubeznivost, rada pomaga, težko se 

postavi zase 

Poklic: slikarstvo, grafično oblikovanje, fotograf, psihiatrija, novinar, stiliranje … 

 

Zaradi svojih strogih zahtev staršev, s ene boste mogli toliko zabavati s prijatelji, kot bi si 

želeli., kar bo škodilo vašemu družabnemu in ljubezenskemu življenju. Če pohitite z učenjem 

in si zaslužite dobre ocene, boste nagrajeni za trud in boste med prazniki odšli kamorkoli si 

boste želeli. Konec leta boste odkrili novo simpatijo, možen pa je tudi začetek nove zveze. 

 

 

 

 


