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Modna nekropola
Pretekli teden je bil zaznamovan z modni-

mi revijami, na katerih so VIP-ovci nosili 
vrhunske izdelke vrhunskih proizvajalcev: ena 
od njih je bila v arheološkem parku Rimska ne-
kropola (rimsko pokopališče) v Šempetru v Sa-
vinjski dolini. Svoje videnje slovenske visoke 
mode – dnevna oblačila in slovesne kreacije – 
je predstavila kreatorka Maja Štamol Droljc (v 
sodelovanju s Turističnim društvom Šempeter) 
in očitno se z njenim pogledom na modo stri-
njajo tudi najbolj znane slovenske lepotice. S 
poudarkom na tistih z naslovom miss universe. 
Nad Majinimi stvaritvami 
pa je med drugimi nav-
dušena tudi svetovno 
priznana sopranistka 
Sabina Cvilak.

TEKST IN FOTO: 
VITO TOFAJ

Dallasova zabavica 
Že vrsto let se na tradicionalnem junijskem pikniku 

založbe Dallas records glasbeniki in povabljenci 
zberejo v središču Ljubljane, v barvitih prostorih in 

na udobni terasi te založbe. Zabava je bila ved-
no prav dobro obiskana in gostje sprošče-

ni; a letos ni bilo čisto tako. Prav gotovo je 
manjkalo nekaj vrhunskih slovenskih čla-

nov podružnice. In da, tudi nekaj tujih 
– predvsem hrvaških – gostov, ki sicer 
vedno izkoristijo priložnost za rekla-
mo (kar bi jo lahko tudi tokrat, saj se 
je fotografov na srečanju trlo). No, 
morda pa letos reklame ne potre-
bujejo. »Pri nas nikogar ne silimo, 
da pride,« je po tem, ko smo ga 
pobarali o obisku, razložil direk-
tor založbe Goran Lisica - Fox. 
Smo pa zato lahko vsi stisnili 
roko letos najbolj prodajani 
slovenski izvajalki založbe 
Alenki Godec in Čukom, ki 
ji po uspehu tesno sledi-
jo. »Kako se bodo prodaja-
le plošče Nine Osenar, pa še 

ne moremo vedeti,« je še pri-
bil Fox. 
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 Divji 
črnolaski: 
pevka 
skupine 
Billysi Urška 
Majdič in 
Nina Osenar

Vsestranski basist (Dan D, Laibach) 
in svetovalec pri omenjeni založbi 

Nikola Sekulović z izbranko Emanuelo 

Sanja Grohar 
je prišla 
na revijo iz 
Španije in 
Maja Štamol 
Droljc ji že 
pripravlja 
poročno 
obleko.

Srečna in 
– zaljubljena: 
Sabina Cvilak 

in Damjan 
Damjanovič, 

direktor 
Slovenske 

filharmonije 

 Miss universe Nataša Pinoza, 
Mirela Korać, Anamarija Avbelj, 

Tjaša Kokalj in srečni oblikovalec 
čevljev Mitja Hojak v sredini.

 Novinarka 
Katarina 
Štular je pri 
predstavitvi 
pomagala 
fantu Mitji 
Hojaku.

 Prireditev 
je vodila Anja 
Križnik Tomažin, 
njen mož Matej 
Križnik pa jo 
je opazoval iz 
ozadja.

Na hitrih in lepih 
nogah: nekdanja 

atletinja Alenka Bikar, 
manekenka Anja 
Gorišek in kmalu 

mamica Brigita 
Langerholc. 


