
V okviru svetovne razstave EXPO bo 26. septembra 2015 na slovenskem paviljonu potekala 
posebna modna zgodba, ki smo jo poimenovali »Ljubezen gre skozi želodec«.  
 
Čas in zgodba dogodka nista izbrana naključno: tem času namreč poteka sloviti Milanski teden mode, 
in zgodba EXPO Milano je hrana. In kje lahko moda in hrana najdeta skupno točko? Obe odigrata 
pomembno vlogo na najbolj romantičnem dogodku v življenju, poroki. In Slovenija kot edina država, 
ki nosi v imenu besedo LOVE, je zato več kot primerna poročna destinacija.  

 
26. septembra bo tako slovenski paviljon v znamenju mode in poroke.  V okviru celodnevnega 
dogodka bo potekalo več aktivnosti. Osrednji del dogodka sta popoldanski modni reviji poročnih in 
svečanih oblek priznane slovenske oblikovalke Maje Štamol skupaj z uveljavljeno blagovno znamko 
Sens z modo za moške. Poročno dekoracijo bo prispevalo podjetje PUP VELENJE d.d. Ob modni reviji 
pa bodo predstavljene slovenske poročne lokacije z enkratnimi kulinaričnimi doživetji. Pečat bo na 
dogodku s svojim glasom in baladami dala še Alenka Godec. Kot posebna gostja bo v tem delu 
nastopila tudi aktualna miss turizma Slovenije 2015, Anja Antič. 
 
Dan bomo že dopoldan začeli z modno revijo kolekcije mlade slovenske oblikovalke Maje Leskovšek, 
podiplomske študentke Naravoslovno tehnične fakultete. Leskovškova si je predstavitev svoje 
kolekcije prislužila z nagrado I feel Slovenia na natečaju mladih oblikovalcev tekstilij na 
spomladanskem ljubljanskem tednu mode.  Nagrado ji je podelil Urad vlade za komuniciranje, skrbnik 
nacionalne znamke I feel Slovenia, in ji tako omogočil predstavitev v Milanu, svetovni prestolnici 
mode.  
 
Kulisa vsem modnim kolekcijam bo poleg čudovitega slovenskega paviljona še razstava zračnih čipk, 
ki so modni dodatek uniform osebja slovenskega paviljona. Zračne čipke so izdelale mlade nadarjene 
študentke iz Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v 
Mariboru. Vsaka čipka je unikatna in z zeleno nitjo je vsaka avtorica sešila svojo zgodbo »I feel 
SLOVEnia«.  
  
 
Urnik dogodka: 
11:00 – otvoritev s predstavitvijo mlade oblikovalke Maje Leskovšek in njene nagrajene kolekcije 
15:00 in 17:00 – modna revija svečanih in poročnih oblek Maje Štamol in Sens d. o. o. z nastopom 
Alenka Godec in Miss turizma Slovenije 2015 ter predstavitev poročnih lokacij 

 
 
Dodatne informacije: natasa.busljeta@gov.si ali polona.preseren@gov.si, Urad Vlade RS za 
komuniciranje  
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