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Vonj po piškotih, družinska
sreča, radosti polno smeha
in topel objem…
Uživajte v utripu praznikov in delite ljubezen
s tistimi, ki so najbližje vašemu srcu.
Supernova vam v prihajajočem letu 2021 želi polno zdravja, sreče in srčne topline!

supernova.si
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PODRAVSKA, KOROŠKA, SAVINJSKA,
POSAVSKA REGIJA IN JV SLOVENIJA

KAZALO

Prazniki so tu
Zaključek leta 2020 naj bo v znamenju družine, topline in
ljubezni. Tudi to izdajo magazina smo pripravili z mislijo na vas.
Predstavljamo vam kopico idej za praznično okrašen dom, ki bo
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dišal po slastno obloženi mizi (nujno preizkusite recept na strani
24), namigov za obdarovanje ter nasvetov za dobro počutje. Naj vas
v prihajajočih dneh ob izteku leta zajame čim več topline in čarobnih
trenutkov v skrbi za ljubljene osebe.
Srčnost in ljubezen – začutite ju vsak v svojem srcu in prazniki
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bodo v hipu lepši za vas in vaše bližnje. Oprite se na medsebojno
pomoč, okrepite čut do bližnjih. Premislite, kako lahko vi pomagate,
že majhna gesta je lahko nekomu precejšna podpora. Mi smo se že
odločili za donacijo pri dobrodelnem projektu "Božiček za en dan".
Ponosni smo tudi na Nušo Lesar, pravzaprav nas je zelo navdušila,
ker stavi na dobrodelnost. Rada pomaga ljudem v stiski, največkrat
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otrokom in družinam iz ZPM Moste-Polje. Bila je tudi odličen
model za praznične podobe. Saj razumete, malo smo pa morali
vreči bleščice v zrak! Kateri je vaš najljubši novoletni styling? TV
voditeljica pravi, da so ji čisto vsi pisani na kožo.
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V skupini Supernova si prizadevamo narediti čim več izboljšav, ki so
pomembne tako najemnikom kot obiskovalcem. Skupina je velika,
povezana je med seboj in tudi z vami. Naj ostane tako. Srečno in
predvsem zdravja polno leto 2021.
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Vse dobro in se beremo prihodnje leto.
Vaša ekipa m2 Centermanagement d.o.o.
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KER SMO SUPER

SUPERNOVA

SE PREDSTAVI
Podravska, Koroška, Savinjska,
Posavska regija in JV Slovenija
Skupina Supernova vključuje skupaj 25
nakupovalnih in trgovskih centrov, ki
so locirani v kar 10 slovenskih regijah.
Na tem mestu posebej izpostavljamo 3
izbrane nakupovalne centre iz prej omenjenih slovenskih regij.
Toplo dobrodošlico izrekamo najemnikom, ki so se nam pridružili v letu
2020. Center managerji in predstavniki
trgovin v izbranih nakupovalnih centrih
Supernova so posebej za vas zbrali nekaj
svojih misli.

Supernova Qlandia Novo Mesto

Leto se izteka in prihajajo prazniki. Vljudno vabljeni v
vašo najbližjo Supernovo, kjer, verjamemo, da boste našli
primerno darilo zase ali za svoje najdražje. In ne pozabite:
KO ZMANJKA IDEJ, JE TU DARILNA
KARTICA SUPERNOVA.
NE PREZRITE: Darilno kartico Supernova je trenutno
možno unovčiti v 15 izbranih nakupovalnih centrih
Supernova po vsej Sloveniji, od tega v 5 nakupovalnih
centrih v zgoraj omenjenih regijah: Supernova Qlandia
Novo mesto, Supernova Qlandia Krško, Supernova
Qlandia Maribor, Supernova Qlandia Ptuj in Supernova
Mercator Novo mesto.

Mojca Fratina in Dejan Pelc, center
managerja za Supernova Mercator centre:
»S prevzemom nakupovalnih centrov si v skupini Supernova
prizadevamo za izboljšave, ki so pomembne tako najemnikom kot obiskovalcem. Najemnikom želimo biti v pomoč in
jim pomagati pri ustvarjanju uspešnih zgodb. Obiskovalcem
pa želimo ustvariti prijetno nakupovalno izkušnjo, jim dati
občutek topline in pomembnosti. Naš cilj oziroma želja je,
da imamo zadovoljne najemnike in obiskovalce, ki se radi
vračajo v naše centre.«

Novi najemniki:
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Za več informacij smo povprašali v centrih
Supernova Qlandia Maribor, Novo mesto in
Ptuj ter Supernova Mercator Novo mesto.
Janja Pilinger, predsednica društva Pomagamo
preživeti zavrženim živalim, Supernova Qlandia
Maribor:
»Presenečeni in izredno hvaležni smo za zbrano količino hrane. Posebna zahvala obiskovalcem in zaposlenim, ki ste neumorno skrbeli, da se za nikogaršnje
živali zbere čim večja količina hrane, ter za to, da ste
bdeli nad zbirno košaro in jo po potrebi sproti praznili
in odlagali v skladišče, kjer je na varnem počakala na
prevzem z naše strani. Ni besed, s katerimi bi se lahko
zahvalila za nesebično pomoč obiskovalcev Supernova
Qlandia Maribor ... PREPROSTO – HVALA!«
Brigita Miško, Cvetličarna Roža, Supernova
Qlandia Ptuj:
»Smo cvetličarna s 34-letno tradicijo. Leta 2006 smo
odprli svojo poslovalnico tudi v nakupovalnem centru Qlandia Ptuj. Nudimo vam storitveno ponudbo z
velikim poudarkom na izdelovanju šopkov, cvetličnih
aranžmajev ter ostale dekoracije s cvetjem kot tudi na
aranžiranju daril in slovesnih dogodkov. Najdete nas
tudi na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter
na spletni strani www.cvetlicarnaroza.si. Naš slogan
je: 'Brez rože vam nekaj manjka'.«

Trgovina Svet metraže, Supernova
Qlandia Novo mesto:
»Najnovejša izmed osmih poslovalnic Svet metraže,
kjer vas čakajo metrsko blago in dodatki za šivanje.
Na voljo so tkanine za vsak dan, materiali za poslovno
modo, šport in prosti čas ter široka ponudba dekorativnih materialov za dom in gospodinjstvo. Na izbiro je
tudi pozamenterija za vse priložnosti. Strokovno usposobljeno in prijazno osebje je vedno na voljo za nasvete in pomoč pri izbiri. Vabljeni, da še sami pobrskate
med našimi policami ali obiščete našo spletno stran
www.svetmetraze.si.«
Andreja Klun, vodja poslovalnice Müller,
Supernova Qlandia Novo mesto:
Janez Rodič, vodja prodajalne INTERSPORT
Supernova Mercator Novo mesto:
»Intersport Novo mesto v teh dneh pričakuje zagrete
športnike in rekreativce iz cele Dolenjske z odlično
ponudbo oblačil, obutve in športne opreme za trening
ali vadbo doma, za tekače in pohodnike v hladnejših
dneh ter za ljubitelje smučanja in drugih zimskih športov. Vsak dan imamo dober izbor izdelkov po znižanih
akcijskih cenah, tako da svojo zimsko športno garderobo in opremo z lahkoto dopolnite še pred prihodom
prazničnih nakupov. Obiščite Intersport Novo mesto
ter ostanite zdravi in v dobri formi.«

Zlatarstvo TOFANT, Supernova Qlandia Ptuj:
»Zlatarstvo Tofant smo družinsko podjetje, ki svojo
ljubezen do nakita prenaša iz generacije v generacijo.
Vsa leta smo se udeleževali raznih dogodkov, kot npr.
modnih revij, razstav, sejmov ... S centrom smo pridobili velik krog strank iz celotne Slovenije, saj je ptujska
Qlandia prijeten kraj za druženje in nakupovanje.
Z obstojem in uspehom Qlandie naša dejavnost raste
in v prihodnje bomo z njo še večji in močnejši, našim
izdelkom pa se bomo trudili dati še večji pečat kakovosti in lepote.«

»Drogerija Müller je že nekaj desetletij prisotna na
slovenskem tržišču. Leta 2011 smo odprli poslovalnico
tudi v Novem mestu, v nakupovalnem centru SUPERNOVA QLANDIJA. Imamo široko ponudbo izdelkov
na oddelkih parfumerije, igrač, papirnice, nogavic,
gospodinjstva in drogerije. Svoje poslovanje nenehno
širimo in sledimo trendom, zato je tudi ponudba naravne kozmetike in prehrane vedno večja. Zaposleni se
trudimo in skrbimo za zadovoljstvo naših kupcev tako,
da jim prijazno in strokovno svetujemo pri nakupih.
Dobrodošli v MÜLLERJU.«
Maja Lukman, poslovodkinja dm drogeriemarkt,
Supernova Qlandia Maribor:
»dm prodajalna je v trgovskem centru že od samega
začetka, od leta 2006. Ponosni smo, da nas obiskovalci
centra radi obiščejo in se pri nas dobro počutijo. To so
nam pokazali tudi, ko so nas na spletnem glasovanju
izbrali za NAJ prodajalno v trgovskem centru. Ker
želimo, da tako ostane, se vedno potrudimo, da jim
kakovostno svetujemo in pomagamo pri široki izbiri
izdelkov v naši prodajalni. Ker se nam približuje tudi
praznični čas, vam bomo med številnimi darilnimi seti
in več kot 100 dišavami VEDNOUGODNO z veseljem
pomagali poiskati tudi pravo darilo za vaše najbližje.
Za najzahtevnejše pa je vedno pravi odgovor – dm
darilna kartica.«
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SUPER NOVOSTI
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SUPER STIL
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MOJA SUPER STRAST

merih ljudi pozovemo, naj pomagajo,
če lahko. Trenutno sem na srečo v položaju, ko lahko pomagam tudi sama,
zato – zakaj ne bi. Sem pa presrečna,
da me ZPM Moste-Polje že vrsto let
prijazno vabi na letovanja z njihovimi
skupinami in res ne vem, kdo je bolj
vesel, da jih lahko pridem pozdravit v
Vilo Šumica v Kranjsko Goro, jaz ali
oni. Mislim, da jaz. (smeh)

Če bi si lahko privoščila, bi
najprej najela stilistko, ki bi
poskrbela za vse od A do Ž.

VODITELJICA, KI
RADA POMAGA
Nuša Lesar je zabavna mlada dama, ki
vodi resno informativno oddajo.
ŽE ENAJST LET STE V VLOGI
VODITELJICE ODDAJE SVET
NA KANALU A – KATERI SO
BILI PRELOMNI TRENUTKI V
VAŠI KARIERI IN KAKO SEDAJ
GLEDATE NA IZKUŠNJE PRVEGA
NASTOPA PRED KAMERO?

Hm, mislim, da je bil zame glavni prelomni dogodek dokaj na začetku, ko
sem dojela, da delo na televiziji ni samo
blišč, pač pa zahteva močno hrbtenico
(ki je kot 22-letnica še nisem imela),
sposobnost žongliranja s številnimi egi
ter da to ni služba, kjer bi ob odhodu
domov pozabil nanjo. Kar se prvega
nastopa pred kamero tiče pa ... Grabil
me je takšen strah, da sem bila tisti dan
več na stranišču kot v redakciji.
KAJ POMENI VODITELJSKA
VLOGA S STALIŠČA
ODGOVORNOSTI DO GLEDALK
IN GLEDALCEV, DA JIM VSAK
DAN V TEDNU S PRIJAZNOSTJO
IN POZORNOSTJO PREDAJATE
NOVICE, KI SE DOTIKAJO
VSAKEGA IZMED NJIH?

Vedno bolj se zavedam, da gledalke in
gledalci v teh časih potrebujejo obraz,
ki jim bo sredi težkih razmer v neka-

kšno oporo. Želim si, da bi naši gledalci vedeli, da je tudi meni in celotni
naši ekipi težko, da moramo poročati
o slabih novicah, predvsem pa, da se
trudimo zbrati informacije, ki jih morajo vedeti, ne pa dodatno prilivati olja
na ogenj. Težko mi je, ko vidim nekatere, ki pozivajo, naj ljudje ne gledajo
poročil, saj sem trdno prepričana, da
informiranje prek Facebooka in ostalih
družbenih medijev, kjer je poplava zavajajočih ali celo lažnih informacij, ni
prava pot.
KATERE ZGODBE, KI JIH
SPOROČATE V ODDAJI, SE VAS
NAJBOLJ DOTAKNEJO?

Vsekakor zdravje otrok in zgodbe, ki
jih objavimo v sodelovanju z Verigo
dobrih ljudi Zveze prijateljev mladine
Moste-Polje.
STE ZATO BOLJ DOJEMLJIVI
ZA POMOČ LJUDEM V STISKI?
KAJ VAM POMENI DRUŽENJE Z
OTROKI IZ ZVEZE PRIJATELJEV
MLADINE?

V Svetu pogosto objavimo zgodbe družin, ki so se znašle na dnu in v teh pri-

STE JUTRANJI TIP? KAKŠEN JE VAŠ ZAČETEK
DNEVA IN KAKO POTEKAJO PRIPRAVE NOVIC
IN NA SAMO ODDAJO?

Od osmih naprej sem jutranji
tip, vse pred tem je mučenje.
Na srečo se moj delavnik
začne okrog devetih, ko se s sodelavci
dobimo (zadnje čase prek Zooma) na
sestanku in uredniki določijo teme za
oddajo. Potem se lotim klicanja gostov,
ljudi, ki bi mi lahko pomagali razjasniti
katero od tem, branja časopisov, nato
pa še urejanja besedil za oddajo. Ko
je to urejeno, sem na vrsti še jaz, prepustim se spretnim rokam maskerjev
in nato odidem v studio. Od tu naprej
zgodbo poznate. (smeh)

KAKO BI BILA VIDETI VAŠA GARDEROBA, ČE BI IMELI NA VOLJO
NEOMEJENO KOLIČINO ČASA,
DENARJA IN PROSTORA?

Imela bi prostorno »walk in« garderobo, ki bi jo vestno zalagala stilistka in
mi pripravljala stylinge. Glede oblačil
imam »love – hate« odnos. Po eni strani
obožujem lepa in kakovostna oblačila,
po drugi stani pa ne maram nakupovanja in razmišljanja o tem, kaj bom oblekla. Zato bi, če bi si lahko privoščila,
najprej najela stilistko, ki bi poskrbela
za vse od a do ž.
V KATERIH OBLAČILIH STE SE
NAJBOLJE POČUTILI NA FOTOGRAFIRANJU IN ZAKAJ?

Vse bi imela. (smeh) Mislim, da to najbolje odgovori na vprašanje ... Nisem
taka, da bi ves čas nosila oblekice in
visoke pete, prav tako ne hlače in nizke
čevlje. Rada imam kombinacijo vsega
in to fotografiranje je zajelo vse moje
potrebe.
Supernova • SuperStyle
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SUPER ZANJO

V OBJEMU
BARV
Kapa z vzorcem
ORSAY, 12,99 €

Rokavice ORSAY,
15,99 €

Plašč S.OLIVER,
139,99 €

ZDAJ JE ČAS, DA IZRAZITE SEBE
SKOZI RAZNOLIKO PALETO BARVNIH
ODTENKOV, KI BODO KRASILI VAŠ
NAJLJUBŠI ZIMSKI PLAŠČ. DODAJTE
MALO BARVNE TOPLINE V MRZLE DNI.

Torbica PARFOIS,
39,99 €

VSE BARVE ZIME

MEDVDEJI OBJEM
ORSAY, 69,99 €
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Obutev Josh,
MASS, 49,99 €

NEŽNA MODRINA
H&M, 59,99 €

Supernova • SuperStyle

ROŽNATI ŠIK
H&M, 129,00 €

KARI ODTENEK
S.OLIVER, 99,99 €

RUSKI OVRATNIK
COMMA, 199,99 €

KOT KONJAK
ORSAY, 69,99 €

Učila Felix

ZA SUPER POČUTJE

DOMAČI
SPA RITUAL

NAREDITE
SAMI
MEDENA MASKA

Praznični čas je
kot nalašč za to.

Za obraz
Valjček za masažo
obraza z roževcem
ebelin, dm drogerie
markt, 12,99 €

Za telo

Gel za tuširanje Fresh
Blends Watermelon ljubi
kožo in planet (formula
s kar 90 % sestavin
naravnega izvora v
embalaži iz 100-%
reciklirane plastike),
Nivea, 4,53 €

Med je nepogrešljiv pri zimski negi.
Je naravni antioksidant, ki upočasnjuje
staranje kože, ščiti pred izsušitvijo,
očisti pore in deluje antibakterijsko.
Recept za učinkovit lepotni ritual je
preprost: na očiščen obraz nanesite
tanko plast domačega medu in pustite
delovati 30 minut. Za še bolj praznično
vzdušje, medu dodajte polovico čajne
žličke cimeta (odlično proti mozoljem).
Sperite s toplo vodo.

Za dom
Prestižna sproščajoča
sveča z eteričnimi olji iz
kolekcije Cocon de Sérénité
L’OCCITANE, 69,10 €

Brisače Color
odlikujejo izjemna
vpojnost, nežnost in
obstojnost, Odeja,
od 10,28 € dalje

Vlažilna maska za
obraz v obliki krpice
Lvly, dm drogerie
markt, 1,99 €

Micelarna voda
Naturally Good z
organsko aloe vero,
Nivea, 7,10 €

Sproščajoča sol za kopel
Cocon de Sérénité iz solnih
kristalov z eteričnimi
olji in sivkinimi cvetovi
L’OCCITANE, 8,60 €

Sproščajoče masažno olje
za telo Cocon de Sérénité
za prožno in svilnato mehko
kožo L’OCCITANE, 35,60 €

Dišavni difuzor
tuberoza &
pomarančni cvet,
THE BODY SHOP,
20,90 €
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Vse cene so v EUR.
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Mladinska knijiga

MALI STILIST

Bodi in trenirka
Cool Club,
BABY CENTER,
16,99 €

Grizalo Sophie
la Girafe, BABY
CEBTER 19,99 €

ZA MINIJE
Tako drobni so in hitro rastejo, pa jih vseeno
radi lepo oblečemo. Dovolite, da jim je nadvse
udobno, pri barvah pa se zgledujte po jajčno
rumeni, ki je nova rdeča nit za naše male
junake, na katerih bo nekoč stal ves svet. Kaj
niso ljubki v njej?

Čevlji Biomecanics,
BABY CENTER, 59,99 €

Balzam z ognjičem
za zaščito dojenčkove
kože pred ostrim
zimskim vremenom
Weleda, 8,49 €

Masažni balzam za
crkljanje Karité Baby,
L'OCCITANE, 25,40 €

Komplet hlač in majice
H&M, 24,99 €

Vodoodporen kombinezon
H&M, 39,99 €

Pajac H&M, 7,99 €

Pulover H&M, 17,99 €
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SUPER DOM

Klasične rdeča, bela in
zlata še vedno kraljujejo
med prazničnimi odtenki.

Supernova • SuperStyle
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Vse cene so v EUR.

SUPER ZABAVNO

SUPER POUČNO S SUPER SKOKICO

Živjo, jaz sem Super skokica iz Supernove, saj se že
poznamo, kajne? Zelo rada rišem, zato te vabim, da se
mi pridružiš. Narisali bomo nekaj super fantastičnega.
Od malo večje pikice do jelenčka, od krogca do punčke
in fantka. Super enostavno je. Sledi mi po korakih v
kvadratkih. Vzemi svinčnik in začni. Na koncu sličice še
pobarvaj po svoje. 1, 2, 3, rišemo mi vsi!

Super

NAGRADNA IGRA MERCATOR

Rešite križanko in odkrijte kaj se skriva pod geslom. Vsi, ki boste
poslali pravilno geslo nagradne križanke, se boste uvrstili v žrebanje za nagrade. Nagradno vprašanje se glasi: Kaj imamo radi?

ŽENSKI
SPOLNI
ORGAN
V CVETU

MAJHEN
UVELJASLUZ,
TEKOČA
ZAJEDOLGA
VITEV
UVEZEN
KI JO
SESTAVINA
DAVEC
IN OZKA
IZLOČAJO SADEŽA BLAGA NA SESALCEV PREPROGA OKRASEK
TRŽIŠČU
ŽLEZE V
IN PTIČEV
DIHALIH
IN SE
IZLOČI S
KAŠLJEM,
IZMEČEK

VZHOD,
JUTROVO

VRH V
KARAVANKAH

GOZDNI GLODAVCI S
SIVIMI, PO TREBUHU
BELIMI KOŽUHI IN
KOŠATIMI REPI

SAMOTAR,
PUŠČAVNIK

KAČJI
GLAS

ZAUPEN
PRIJATELJ

BERILO,
LEKTIRA

ODTIS
ENOTA ZA
ELEKTRIČNI UPOR
USTVARJALEC

GOTOVINA
DELAVEC
V KAMNOLOMU
SKAZEK
AMERIŠKI
IGRALEC
IN REŽISER
WELLES

STOPNJA
KVALITETE
OPICA Z
DOLGIM
GOBCEM

PLOD
PŠENICE

GESLO
PROSTOR
ZA MEJNO ČRTO
IGRIŠČA

KONJ
RJAVE
BARVE
ŠAHOVSKA
FIGURA

TETOVAŽA
IZLOČEK
ŽLEZ
ZNOJNIC
MUZEJSKI
USLUŽBENEC
DRAGO
IVANUŠA

MESTO
JUGOVZHODNO OD
SKOPJA

NIKO
KRALJ
STOTINKA
ŠVEDSKE
KRONE
KANADSKI
PEVEC
YOUNG
ŽIGA
KORITNIK

IZDELOVALEC
POSOD

ARZENAL

POLARNO
OBMOČJE
OKOLI SEVERNEGA
TEČAJA

TREBUŠNA
SLINAVKA

NAGRADE: 1 velik paket in 5 manjših nagrad lokalnih slovenskih izdelkov iz Mercatorjeve linije Radi imamo domače.
Odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite na e-mail naslov magazin@supernova.si do 15. 2. 2021.
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova-igra.si.
34

GLAVNI
VERSKI
OBRED

OSLOMBA
DEL TIPKOVNICE
ČLOVEKOVA
NARAVA

MEDIKAMENT,
ZDRAVILO
ORODJE Z DROBNIMI
ZOBCI PO POVRŠINI
ZA OBDELAVO NEKOVINSKIH PREDMETOV

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TELUR
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