
Modna oblikovalka Maja Štamol Droljc se je to-
krat odločila, da bo svoje modne trende pred-
stavila nekoliko drugače. Zato je v sodelovanju 
s Turističnim društvom Šempeter pripravila pra-
vi modni spektakel v tamkajšnjem arheološkem 
parku, v katerem se nahaja rimska nekropola. 
Vzrok dovolj, da so se na Štajerskem zbrale pre-
lestne slovenske lepotice, ki so na svojih brhkih 
teleščkih v treh izhodih predstavile Majine krea-
cije. Prvi je bil namenjen oblačilom za prosti čas, 
drugi poslovnim ženskam, tretji pa prestižnim 
večernim toaletam. Prav pri slednjem so se ma-
nekenkam pridružile številne znane Slovenke, 
ki so tudi sicer Majine zveste stranke. Tako smo 
imeli na modni brvi priložnost občudovati špor-
tnici Alenko Bikar in Brigito Langerholc, ki je za-
sijala z nosečniškim trebuščkom, ter sopranist-
ko Sabino Cvilak. Maji sta se na reviji pridružila 
tudi oblikovalka nakita Katja Koselj in čevljar Mi-
tja Hojak, čigar čevlje so manekenke tokrat nosi-
le kar v rokah – namesto torbic.   
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Ne, to še ni njena poročna 
obleka, čeprav nam je 
Sanja Grohar zaupala, 
da bo tudi tisto, v 
kateri bo že naslednje 
leto dahnila usodni 
‘da’, gotovo skreirala 
Maja. 

Župan občine Žalec, Lojze 
Posedel s soprogo Julijo. 

Ponosna Maja Štamol Droljc (v sredini) v družbi svojih 
manekenk. Vsem je skupno, da jih je krasil prestižni 
naslov miss Universe: Nataša Pinoza (miss Universe 
2006) in Tjaša Kokalj (miss Universe 2007), Anamarija 
Avbelj (miss Universe 2008) in Mirela Korać (miss 
Universe 2009). 

Tudi športnici Alenka Bikar (levo) 
in Brigita Langerholc (desno) sta na 
modni reviji navdušili. 

Modna 
rimska 
nekropola 

FO
TO

: V
IT

O
 T

O
FA

J

Čevljarju Mitji Hojaku, ki ustvarja 
pod blagovno znamko Mihoya, je 
na prireditvi priskočila na pomoč 

tudi njegova lepša polovica 
Katarina. 

Prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot si je 
prireditev ogledal v družbi soproge Anice, 
seveda, ko pa se je po modni pisti sprehodila 
njuna hčerka Anja (v sredini). 




