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Moja pot v Haag  

 

Ker je odhajajoče leto 2020  zaradi pandemije koronavirusa precej drugačno, kot smo si kadar 

koli lahko predstavljali, in ker se torej  ne moremo družiti kot običajno ter si od blizu izmenjati 

novice in opisati doživetja, sem se odločil, da vam mojo  pot v nizozemski Haag in nazaj v 

Brežice  predstavim na ta način.  

Do odločitve, da grem v 1367 kilometrov oddaljen Haag na Nizozemskem je pravzaprav prišlo 

zelo hitro, skorajda bi lahko rekel nepričakovano, tako rekoč čez noč. Hčerka Katja, ki v 

Sloveniji žal ni dobila službe, je pred tremi leti prav na svoj rojstni dan, to je  na Miklavžev 

dan,  dobila delo kot profesorica slovenščine v Evropski šoli v Haagu ter v nekaj manj kot 100 

km oddaljenem Bergnu severno od Haaga.  Tri leta je plačevala drago najemnino za sobico in 

ko se ji je to jesen ponudila priložnost nakupa večjega stanovanja, jo je zgrabila z obema 

rokama. Stanovanje razen kuhinje ni bilo opremljeno, a tudi kuhinjski elementi so bili stari in 

potrebni zamenjave. Ker od ponedeljka do srede, ko dela v oddaljenem Bergnu veliko časa 

izgubi na vlaku, kjer  je treba ne vem kolikokrat presedati, je praktično ves dan zdoma. Kdo 

bo torej v takšnih razmerah montiral pohištvo, če ne ati.       Ni šans, da bi lahko to delo 

opravila sama, mojstri pa so tam zelo dragi. 

In tako sem v četrtek, 22. oktobra sedel v avto, napolnil prtljažnik z vsem mogočim orodjem 

in odrinil proti severu. Malo me je skrbelo, kako se bom prebil čez slovenske »policijske 

barikade«, kajti le nekaj dni prej je pri nas začel veljati odlok, da zaradi omejevanja širjenja 

virusa brez tehtnega razloga ni mogoče zapustiti meja občin. Odlok sem dobro proučil, si ga 

natisnil, z rumeno obkrožil navedene izjeme, ki mi dovoljujejo pot, zraven dodal uradno potrdilo 

o Katjinem novem naslovu v Haagu in tako oborožen odpeljal v upanju, da mi teh papirjev ne 

bo treba kazati našim organom.  

In res ni bilo treba. Nihče me ni nikjer ustavil. So pa  v Podsmreki pred Ljubljano ves promet 

preusmerili skozi tamkajšnji bencinski servis s počivališčem. Pomislil sem, da zaradi nadzora 

potnikov, a so ravno tam krpali avtocesto in je bil to edini razlog. Ampak  dobro, da je bilo 

tako, kajti šele tam sem se spomnil, da sem v Brežicah pozabil kupiti tedensko vinjeto.  Ko 

sem jo nalepil, je preostanek poti minil kot bi mignil in že sem bil v Avstriji.  Tudi tam sem na 

prvem bencinskem servisu kupil 10-dnevno vinjeto  in stane 12,5 € (pri nas za sedem dni 15 



€).  Na območju med krajema Sankt Michael im Lungau in Flachau sem prvič zagledal deloma 

zasnežene vrhove okoliškega hribovja.  

               

 

Ker nimam garmina sem si na list papirja natisnil številke cest po katerih moram voziti ter 

imena važnejših krajev ob njih in nisem imel nobenih težav z orientacijo. Sicer sem si gps 

nastavil na pametnem telefonu, vendar je utihnil in nehal kazati pot takoj ko sem zapustil 

Slovenijo.        

Ker sem se zaradi velike oddaljenosti odločil pot prevoziti v dveh dneh, sem si doma s pomočjo 

strica Gugla izbral nekaj manjših krajev ob trasi, kjer naj bi prenočil. Na koncu sem se odločil 

za Schweitenkirchen, mestece cca 30 km severno od Münchna, kamor sem prispel že v temi. 

Ker se mi ni niti sanjalo, kje naj bi se hotel Holedau Inn nahajal, me je do njega po telefonu 

vodila Katja, ki je tudi uredila vse v zvezi z rezervacijo in plačilom.  Nahaja se malce izven 

mesta, na drugi strani avtoceste. 

 



           

Hotel (na sliki) na zunaj ni deloval nič kaj obetavno, me je pa zato prijetno presenetila 

notranjost. Ker se po tujini  že dolgo nisem potepal, je bilo tu zame vse novo. Še dobro, da 

sem imel telefon in Katjo na drugi strani. Ko sem nekje zadaj našel vhodna vrata, sem jih lahko 

odprl tako, da sem v številčnico na kljuki odtipkal geslo, ki sem ga prejel na telefon.  

                               



Vajo sem ponovil še na vratih svoje sobe št. 11 in vstopil v temo. Bila je že noč. Zatipal sem 

stikalo luči in nič. Najdem drugo stikalo, spet nič. Spet pokličem Katjo (na mini recepciji 

nadstropje nad mano ni bilo žive duše), ki mi pove, naj nekje ob vratih poiščem neko kartico 

in jo vtaknem v rego pri vratih. Takoj sem jo našel in ko sem jo vtaknil na svoje mesto so se 

luči nenadoma prižgale. Spet sem se naučil nekaj novega.  

                                     

Soba je bila  lepa in čista. Tudi kopalnica mi je bila zelo vešč. Sem bil kar prijetno presenečen, 

saj pred več kot 30 leti, ko sem skozi Nemčijo nekajkrat potoval službeno, nisem naletel na 

tako lepo urejene sobe. 

        



Ko sem se v kopalnici pogledal v veliko ogledalo me je prijelo, da bi se ostrigel, saj mi je doma 

za to zmanjkalo časa, pa tudi frizerske salone so po odloku spet zaprli. Kar žal mi je bilo, da 

nisem s sabo vzel frizerskih škarij. Toda spomnil sem se, da imam v majhnem prsnem žepu 

telovnika »slavni« švicarski žepni nožek z vsemi mogočimi »priključki«, kot bi rekli traktoristi 

in čez pol ure sem bil že lepo ostrižen.             

                     

 

Naslednje jutro sem zapustil hotel, ne da bi videl kogarkoli od osebja. Plača se preko spleta ob 

rezervaciji, namesto  ključev pa kot rečeno uporabljaš geslo.  

Zajtrk sem si privoščil v McDonaldsu preko ceste, kjer so veljali zelo strogi varnostni predpisi, 

in si malo ogledal mestece, kjer razen romarske cerkve iz leta 1740 ni kaj dosti videti.    

                     



 

Na širšem območju Nürnberga je bil promet na avtocesti zelo zgoščen, veliko je bilo 

tovornjakov, pa tudi cesto samo na več odsekih popravljajo, zaradi česar  so nas 

pogosto  preusmerjali na nasprotni pas, kjer so bile omejitve na 60 km/h. Pa še 

deževalo je skoraj ves čas. 

                        

Me je pa vse bolj in bolj navduševala moja nova škoda fabia oz. njena nizka poraba. 

Prvič od kar sem odrinil od doma sem tankal pri Würtzburgu po 801 prevoženem 

kilometru.  

                     

 



Če sem omenil, da smo se na območju Nürnberga vozili z vsega 50 do 60 km/h, smo 

pred Frankfurtom praktično stali, čeprav je promet potekal po vseh štirih prometnih 

pasovih. Tolikšnega števila vozil niti nemške ceste ne požirajo. Tako smo malo stali in 

se malo vozili z 10 do 20 km/h. Med takšno polževo vožnjo me je očaral pogled na 

ogromen letališki hotel Hilton. Oblikovan je v slogu sodobne potniške ladje za 

križarjenje. Dolg je 660 metrov, širok 65 in visok 45 metrov. Vsebuje 249 sob, zgradili 

pa so ga leta 2011.  Avtocesta tam poteka tik ob  frankfurtskem letališču, v enem delu 

je speljana celo kot podvoz pod letališko stezo. Na spodnji sliki se lepo vidi tudi pokrita 

povezava hotela z letališčem nad avtocesto.    

 

 

Nadaljeval sem mimo Bonna, Kölna, Duisburga in Essna, v katerem  sem proti koncu 

80-tih let ob službenem obisku tamkajšnjega sejma počitniških prikolic in kamp opreme 

dvakrat prespal pri svojem, zdaj žal že pokojnem bratrancu Stanku.  Kmalu po tistem, 

ko sem pustil Essen za sabo, so se oblaki razmaknili in posijalo je sonce. Končno. Prvič 

tega dne, ki se je žal že bližal koncu.  



   

Tudi tu, kot po velikem delu Nemčije, sem na levi in desni lahko opazoval vetrne elektrarne. 

Nemški ptiči menda znajo letati mimo njih ali nad njimi, slovenski pa tega znanja nimajo in so 

zato naši ljubitelji ptic, če prav razumem, proti gradnji vetrnih elektrarn. Nizozemsko mejo sem 

pri Emmerichu prekoračil okoli petih popoldan. Promet na AC je bil tu zelo redek. Da nisem 

več v Nemčiji sem ugotovil po tem, da je namesto nemškega Ausfahrt (izhod) pisalo Uit. 

 

Ker nisem računal na tolikšno izgubo časa zaradi počasne vožnje po Nemčiji, mi je bilo že pri 

Arnhemu jasno, da bom v Haag prispel v temi in da si z mojim papirnatim »garminom« ne 

bom mogel kaj dosti pomagati. Pot do Katjinega naslova sem si namreč na Google maps dobro 

ogledal in preučil, nisem pa računal, da bom tja prispel ponoči, ko mojih orientirjev ne bo  

mogoče videti. Imajo pa tile Nizozemci zanimiv režim vožnje po avtocesti. V času od 6h do  

19h najvišja dovoljena hitrost znaša 100 km/h, v preostalem času pa 130 km/h. Vozniki se te 

omejitve v veliki večini strogo držijo. Prav zanimalo me je, kaj bo, ko bo ura 19. Ta me je ujela 

nekje med Utrechtom in Haagom. Točno ob 19:00 so vsi pritisnili na plin.       

 

V Haag sem z avtoceste še lahko zapeljal po planu. Zapomnil sem si namreč, da moram AC 

zapustiti na izhodu št. 11 Rijswijk in nadaljevati po cesti št. 106. Ko je bilo te konec pa brez 



Katjinega telefonskega vodenja ni več šlo. Tako sem nekaj pred osmo zvečer pripeljal pred 

njen blok, kjer me je že čakala. 

             

Vhod v njen 2-nadstropni blok je pri modrem gradbenem kontejnerju 

                

Tole je pa vhod v garažo. Tam imajo skoraj vsi stanovalci garaže, obiskovalci pa ob plačilu 

parkirnine parkirajo ob cesti. Na parkomatu ne dobiš listka kot pri nas. Pri plačilu parkirnine 

moraš odtipkati registrsko številko svojega vozila in takoj padeš v sistem. Kontrolorji plačanih 

parkirnin, ki po ulicah križarijo v avtomobilih, tako takoj vedo, ali ima neka avto parkirnino 

plačano ali ne.  

 



                

    Garaža znotraj. Prvič je v njej parkiran avto s slovensko registracijo.       

             

Pogled na predel Haaga imenovanega Houtwijk s Katjine  5 m dolge in 2,5 m široke terase. V 

spalnih predelih Haaga nekako prevladujejo nižji stanovanjski objekti. 21-nadstropno stolpnico, 

ki štrli v ozadju, so dokončali ravno v času mojega obiska. Nekaj dni preden sem odpotoval so 

se ljudje začeli vseljevati. 



 

       

Nekega jutra mi je uspelo celo ujeti sončni vzhod, čeprav je bila tam večina dni brez sonca. 

 

(Nadaljevanje prihodnjič      ) 


