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Rešila ju je baklava 
Kranjčana Nina Flandija Kadunc in Rok Kadunc se lahko samo nakljuc'.ju zahvalita, da v nedeljo nista 
bila na kraju eksplozije bombe v Istanbulu. K sreči sta se ustavila v s laščičarni, da kupita baklavo. 

SIMON ŠU81C 

Kranj - Zakonca Nina Flan• 
dija Kadunc in Rok Kadunc 
iz Kranja sta bila prejšnji te• 

den na nekajdnevnem do
pustu v Istanbulu. Minule 
nedelje, kojena ulici Istiqlal 
blizu znamenitega trga Ta
ksira odjeknila eksplozi
ja bombe, ne bosta pozabi
la celo življenje, saj jima je 
le splet nakljuaj morda celo 
rešil življenji. Na poti po uJi. 
ci lstiqlal sta se namr~usta• 
vi.la še v sla!acnni, da kupi
ta baklavo, lonalu zatem pa 
sta zavila ševstraništevblit
nji restavraciji s hitro pre• 
hrano. Ravno tedaj je samo 
štiristo metrov proč močno 
poalo ... 

»V nedeljo sva se sicer ho
tela odpraviti na sever ls• 
tanbula - v Ba.lat, v nekoliko 
bolj romantičen dd mesta, 
a sva se v pristanišču used
la na ladjo, Iti je odplula v na• 
sprotno smer. Tako sva se 
odpeljala do konroe postaje . 
in si na azijski strani m esta 
privoščila sprehod ob mor• 
ju in sladoled. Istanbulske 
ulice so bile polne domači
nov, v nedeljo imajo namrel 
prosti dan, kar izko ristijo za 
druženje. Ker nama je že 
zmanjkovalo časa, sva se od
ločila za spremem bo načrta 
- ogled trga Taksim, legen
darnega rdečega tramvaja 
in znamenite ulice Istiqlal,« 
pripoveduje Nina. 

Po najboljšo b aklavo v 
Ista nbulu 

Na Taksimu s ta se slika
la pred spomenikom Ata• 
tiirka, utemeljitelja sodobne 
Turčije, nato sta se odpravila 
proti Istiqlalu. Na robu trga . 
s ta zagledala slašačarno, lci 
je na Tripadviserju ocenje
na za najboljšo sla!čfar• 
no z baklavami v Istanbulu. 

Rok In Nina na ladji, ki ju Je v nedeljo odpe ljala v napačno smer, zaradi česar sta na koncu 
tudi obiskala trg Taksim in ulico lstlqlal , ,_ ••• ,,,,~ · 

Kupila sta jih in ·nadaljeva• 
la pot, nato pa sta se odloči
la, da gresta še oa stranišče 
v bližnji restavraciji s hitro 
prehrano. »Ko sem na nina• 

nji terasi restavracije taka! 
Nino, je nenadoma odjekni• 
la močna eksplozija. Nekaj 
l judi je tedaj v teku zapus!i• 
Jo trg, a se je kmalu vse umi· 
rilo, na trgu je vladalo pov
sem običajno vzdušje, ljudje 
so se mimo sprehajali. Ne
koga sva vprašala, kaj se je 
2godilo, in je dejal, da ni nič 
posebnega, da je eksplodira
la plinska jeklenka v eni od 
restavracij.« 

Nato so se pripeljala prva 
reševalna vozila, policisti in 
gasilci, a brez kak!ne poseb
ne naglice, tudi sprehajal• 
ci se jim niso umikali, zato 
sta se odločila, da nadalju
jeta pot po ulici navzgor. · 
» Po kakšnih tridesetih me• 
trih hoje po ulici pa kar na• 
enlcrat mnotica ljudi prite· 
če proti nama, zato sva se 

tudi midva obrnila in tek
la skupaj z nmožico. Sanja
lo se nama ni, zakaj·t~e
jo, a slutila sem, da je n e• 
kaj hudo narobe. Ker sem se 
bala stampeda, sva se umak
nila v eno od trgovin, ki so 
jo takoj po najinem vstopu 
zaklenili in _spustili :t,;]ezne 
rolete. zaradi vetje varnos
ti smo se umaknili v kletne 
prostore, kjer sem n eko do
mačnko vprašala, ali je bila 
res plinska eksplozija. Zelo 
zaskrbljeno mi je odkimala 
in dejala, da je šlo za samo
morilsko bombo, pokazala 
mi je tudi posnetek na tele
fon\L Tedaj me je začelo zelo 
skrbeti, lotevala se me je pa• 
nika,« opisuje Nina. 

V hotel po stra nskih 
ulicah 

Ko je prodajalec v trgovi• 
ni prek kamere ugotovil, da 
se je ulica izpraznila, jima je 
svetoval, naj se črn prej vrne
ta v svoj hotel, p ri tem pa naj 

se izogibata množici in ho
dita raje po stranskih uliuh. 
Njegov nasvet s ta tudi upo
števala. »Do hotela sva ime• 
la približno pet kilometrov, 
na začetku sva tekla, potem 
hitro hodila po stranskih uli· 
cah. Skupino mladih Tur· 
kov s~a mtd P;Otjo vprašala, 
kaj se je 2godilo, in so nama 
pojasnili, da območje .ni var
no in naj se črn prej skrije
va. Tako sva se umaknila v 
manjši hotel 11.1 poti, da sva 
se malo umirila, spila čaj ob 
spremljanju novic na turšlti 
televiziji. Vmes sva poklica
la tudi domače in jim sporo
čila, da je z nama vse v redu. 
No, doma sploh niso bili za. 
skrbljeni zaradi naju, saj 
sploh še niso vedeli, kaj se je 
zgodilo. Po približno pol ure 
sva se odloala, da greva nap
rej proti svojemu hotelu. Še 
vedno seveda po 2elo rud
nih in zanikrnih stranslcih 
ulicah, kamor turisti zago
tovo nikdar ne stopijo, dvo
mim, da tudi domači.ni . TlS• 
ti trenutek pa se nama je zde
lo, da je tam najbolj varno,« 
je razložila Nina. 

• Po poti do hotela mi je za
čelo rojiti po glavi, kaj bi se 
nama lahko zgodilo. R.mni• 
šljala sem o družini, o otro
cih, ki bi lahko ostala brez 
staršev,« se spominja Nina. 
Rok je dodal , da je o tem, 
kak.šno sr~ sta imela, za
čel razmišljati po vrnitvi v 
hotel. »Šele tam sem začel 
dojemati, kako sva se I?rvič 
sploh nenadejano znašla na 
trgu Taksim in ulici Istiqlal, 
in drugič, kak.šno sreaio na
lcljutje je bilo, da sva šla rav• 

Na trgu Taksim je še nekaj minut po bombni eksploziji vladal obiujen nedeljski utrip. 

. no tedaj po baklave. Ce bi šla 
naprej po ulici, mislim, da bi 
se znašla zelo blizu eksplo
zije, zagotovo ne dlje kot sto 
metrov.« Najbrž ni dvoma, 
čemu sta zato v hotelu hitro 
nazdravila ... 1 rowo,ll:ol1tad1.1nc 
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V Goričanah bodo 
strašili parkeljni 

Goričane - Noč parkeljnov 
v Goričanah pri Medvodah 
se letos vrača. Tradicionalna 
kulturno-etnološka priredi
tev bo potekala jutri, 19. no
vembra. 

Skupine parkeljnov se 
bodo zvrstile ena za drugo 
v oblilci mimohoda ter tako 
predstavile svoje maske in 
opremo svojega kraja in s 
tem svojo ·zgodovino in na• 
vade. Obetajo se zelo zani• 
mive maske, saj si jih veli• 
ka v~ a parkeljnov izdela 
sama in predstavljajo njihov 
ponos. »Letos je predvide
nih za Slovenijo rekordnih 
trideset skupin, kar pomeni 
udeležbo vel Jcot petsto par
kelj nov. Prireditev je med
narodnega značaja, saj bodo 
pri nas na obisku skupine 
iz Slovenije. Avstrije, Italije 
in H rvaške. Zaradi dejstva, 

da parlceljni pril1ajajo iz šti
rih držav, je Noč parkelj• 
nov v Goričanah edinstve
na na svetu. Letos bo pote
kala že devetič. Pritalrujemo 
več kot osem tisocobiskoval
cev,« pojasnju je Jakob Kni
fic, vodja prireditve, ki pote· 
ka v organizaciji Turistirne
ga društva Gorifane · Vaše. 
To je daleč največji in najod
mevnejši dogodek društva. 

Letos je predvidenih 

za Slovenijo rekordnih 

trideset skupin, kar 

pomeni udeležbo več ko t 
petsto parkeljnov. 

Mimohod parkeljnov se 
bo začel ob 18. uri, ob 20. 

uri pa bo sledil drugi del do
godka, in sicer zabava z an
samblom Smeh, Adrijano 
Kamnik in skrivnim glasbe
nim gostom. 

Mimohod skupin parkeljnov je pravi spektake l. Pričakujejo 
več tisoč obiskovalcev. , roto: Pe:1tt ~ e:Mfl• 

~ BIOTEHNIŠKI 
JliJ CENTER NAKLO 
;,' VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

VABIMO VAS K UDELEŽBI NA 
7. konferenci VI VUS z mednarodno ude!ežbo 

MED VIZIJO IN RESNIČNOSTJO 
NOVIH OBZORIJ 

Področja konference: 
kmetijstvo in gozdarstvo, naravovarstvo 
In varstvo okolja, hortikultura, živilstvo 

in prehrana ter podeželje 

Konferenca bo potekala 24. novembra 2022 
v Biotehniškem centru Naklo med 9. in 17. uro 

(v ilvo in po spletu). 

V okviru konference organiziramo 
STROKOVNI POSVET Z DELODAJALCI 
z naslovom Vseživljenjska znanja na 

biotehniških področjih. 

Posvet bo potekal med 15.30in 17.00. 

Vabljeni de!odajaki in mentorji ~udentom na praksi ter 
vsi tisti, ki to ~e nameravate postati. 

V.t infotmaciJ n, spletni strani: 
http;//www,bc-nakfo.si/RZisk11Yaln1-deJavnon/konftrtncA•vivu~ 
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