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Moja pot v Haag                                               4. epizoda       

 

Skrb za okolje 

Premalo časa sem bil tam in premalo krajev sem videl, da bi o tej državi ob Severnem morju lahko 

podal kakšno objektivnejšo splošno oceno glede varovanja okolja. Na splošno se zdi, da se kar 

trudijo. Plastično embalažo za sadje in zelenjavo ter plastične piknik jedilne pribore so povsem 

nadomestili z lesenimi izdelki. Toda za razliko od naših prodajaln na trgovskih blagajnah še vedno 

ponujajo običajne PVC vrečke, ki so jih pri nas že pred nekaj časa zamenjale okolju prijaznejše 

razgradljive vrečke.   Kar me je v tej državi s 17,2 milijona prebivalcev še najbolj presenetilo, in to 

v negativnem smislu, so njihovi  komunalni otoki s smetnjaki, ki niso namenjeni ločenemu zbiranju 

odpadkov. Res, na območju spalnih naselij nikjer v Haagu nisem našel smetnjakov za ločeno 

zbiranje. Te sem opazil le pred večjimi trgovinami.  Ali imajo sortirnice odpadkov, kjer odpadke iz 

skupnih zabojnikov naknadno sortirajo ali ne, nisem raziskoval. Si pa lahko ozaveščen posameznik 

sam nabavi  plastično posodo za odlaganje odpadkov posameznih vrst, kakršne imamo tudi pri 

nas.  Ko jo napolni, obvesti komunalno podjetje in jo pridejo iskat. 

 

Slika na levi prikazuje enega od komunalnih otokov za odlaganje smeti. Vanje ljudje odlagajo 

nesortirane odpadke, ki jih v gospodinjstvih shranjujejo v polivinilastih vrečah. Na desni sliki je 

prikazan pokrov enega od teh kontejnerjev, kjer z napisom na zeleni podlagi uporabnikom povedo 

katero številko naj pokličejo, ko je podzemni prostor pod njim poln, na rdeči polovici pokrova pa 

meščane opozarjajo, da kosovnih odpadkov ni dovoljeno odlagati zraven kontejnerjev, kar se jim 

zaradi zagrožene kazni 140 evrov tudi ne izplača. Zapisana je tudi telefonska številka, katero lahko 

uporabnik pokliče za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Posebna zgodba je odpadlo listje, ki 

 



ga je v mestu, polnem avenij, ob koncu jeseni res ogromno. Ker ne bi nikamor prišli, če bi ga čistili 

po vsakem vetriču, počakajo da pločnike in kolesarske poti skoraj povsem zasuje ter šele zatem 

naredijo čistilne akcije z večjim številom delavcev, ki po videzu sodeč niso ravno »izvirni« 

Nizozemci.  

Ravno tako kot to,  da nisem nikjer opazil zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, me je 

presenetilo, da v mestu skorajda ni mogoče najti košev za odpadke, ki jih na primer v Brežicah 

najdemo skoraj na vsakem koraku.  Ko sva šla s Katjo peš do malo več kot 2 kilometra oddaljene 

obale, nisva na vsej poti opazila niti enega! Šele ko sva se po drugi poti vračala, sva opazila enega, 

pa še ta je bil bolj bogi. (slika spodaj) 

                                           

Smetnjakov nisem opazil niti pred trgovinami, kar se pri nas ne more zgoditi, temveč le na glavni 

in množično obiskani tramvajski in avtobusni postaji Lejweg. Res nenavadno. Pri nekaterih rečeh 

sem dobil občutek, da smo  v Sloveniji daleč pred Nizozemsko. Seveda žal ne v vseh. Plače so tam 

na primer veliko višje.  

                                



Zgornja slika prikazuje enega od delov Haaga (že omenjeni Scheveningen), kjer stanujejo ljudje, 

katerih mesečna plača takole čez palec znaša med 5.000 in 10.000 evri. Plovila v zalivu so v 

glavnem v njihovi lasti.  Po drugi strani pa najdeš v mestu ljudi, večinoma  gre za priseljence iz 

daljnih dežel, ki nimajo za jesti. Na to ne bi niti pomislil, če naju s Katjo ne bi nek mlajši moški v 

središču Haaga zaprosil, da  mu v kiosku s hitro hrano kupiva dve merici ocvrtega krompirčka, ki 

jih tam ponujajo po 2 evra. Njegovega ravno tako temnopoltega prijatelja je bilo očitno nekoliko 

sram in  je stal nekaj metrov  stran v temi. Vroč krompirček  sta nato  skupaj pojedla.  

                

Urejanje stanovanja                   

In zdaj  še h glavni temi, zaradi katere sem prišel v Haag.  Urejanju stanovanja. Dva dni po mojem 

prihodu sva se odpeljala v več kot  100 kilometrov oddaljen Cuijk po vsega tri mesece staro rabljeno 

kuhinjo, ki jo Katja po zelo ugodni ceni našla na spletu.  Na pomoč sta nama priskočila njena 

znanca s kombijem. Slovenec in Hrvat. Tu se je spet pokazalo, kako je svet majhen. Sestrična 

enega od njiju je zaposlena v brežiški knjižnici in jo poznam.  Možakarja sta pomagala elemente  

znositi v stanovanje in v dnevni sobi naenkrat skorajda ni bilo  kam stopiti. 

                           

Da bi dobil dober pregled nad situacijo, sem se najprej lotil izdelave skic, da vidim, kje bo kaj stalo,  

do kod bo treba napeljati potrebne vodovodne in elektro instalacije in podobno. 

Najprej sem naredil tloris celotnega stanovanja s potrebnimi merami, zatem pa še skico postavitve 

kuhinjskih elementov, da je mojster, Slovak Miro, lahko napeljal vodovodno napeljavo in odtok za 

pomivalno korito na pravo mesto, ravno tako je moral v kuhinjo pripeljati 5-žilni kabel za 

indukcijsko kuhalno ploščo. Na Nizozemskem vse cevovode vodijo po zunanjih straneh sten 

stanovanj  in jih ne vgradijo vanje, kot pri nas. Z estetskega vidika je to slabše, pa tudi na vseh 



elementih pohištva moraš izdelati izreze za cevi, iz praktičnega vidika dostopnosti in preglednosti 

pa je ta način verjetno boljši.  

        

    

                   

Zaradi omenjenih cevovodov se je kmalu pokazalo, da visokega kuhinjskega elementa s 

hladilnikom in pečico ni mogoče postaviti v tisti kot, kot sem predvidel na skici, tako da  sva ga 

postavila v nasprotni kot ob vratih v kuhinjo, pomivalni stroj pa desno od pomivalnega korita.   



Hladilnik in pečica sta bila torej prva, ki sta bila pripravljena za uporabo. Zatem sem se lotil 

montiranja preostalih spodnjih kuhinjskih elementov. Težavico je povzročal precej velik izrez na 

delovni plošči kuhinjskega pulta, kajti prejšnji lastnik je imel v kotu dimnik, tukaj ga pa ni. 

Nepotreben izrez sem moral zato zakrpati. Lahko se pohvalim, da mi je operacija zelo  dobro 

uspela.  

 

Najprej sem izdelal »zakrpo« izreza in   jo prilepil ter prisponkal  v izrez  plošče ter poskobljal. 

 

Vstavljen del  sem moral na spoju z ploščo pulta še pokitati in spojna mesta pedantno obrusiti, da 

spoja pod prsti ni bilo mogoče začutiti in da tako  zakrpanega dela pod samolepilno črno folijo, s 

katero sem jo na koncu prekril, skorajda ni mogoče opaziti. Pred dokončno montažo pulta sem 

moral narediti še izrez na stoječem kuhinjskem elementu v kotu, s katerim sem omogočil dostop 

v »mrtvi« kot pulta, ki bi sicer ostal neizkoriščen. Pri tem sem si še enkrat čestital, da sem lani v 

Lidlu kupil baterijsko žago za veje (na sliki), brez katere enostavno ne bi mogel narediti vsega tako 

kot sem. Reže les, kovino in plastiko. Samo žagine liste menjavam glede na vrsto materiala. 

 

 



Preden sem dokončno montiral vse stoječe elemente kuhinjskega bloka ter obe delovni plošči, sem 

moral natančno nastaviti višine nogic elementov ter izdelati podstavek steklene vitrine, ki je zaradi 

že omenjenih  jeklenih cevi v kotu ni bilo mogoče postaviti neposredno na tla.  

    

 Po montaži visečih omaric, nape in steklene pokončne vitrine je bila kuhinja v glavnem gotova. 

           

Ves potreben material in nekaj orodja sem nabavljal v  400 metrov oddaljeni trgovini s tehnično 

robo Gamma. V nekem trenutku sem že pomislil, da je ta trgovina začarana. Vsakič, preden sem 

se odpravil vanjo, sem se preveril vreme, da me ne bi ujel kakšen dež. A ni pomagalo. Kadar koli  

sem končal z nakupom, me je zunaj pričakalo tisto že omenjeno pršenje iz oblakov.  V tej prodajalni 

imajo tudi prostor s krožno žago, s katero kupcu kupljene vezane plošče ali druge vrste les odrežejo 

na želeno dimenzijo. Ko sem kupoval vezano ploščo za izdelavo zaključne stranice kuhinjskega 

 



bloka ob pomivalnem stroju, sem imel s sabo listek z zapisano natančno dimenzijo izbrane  12 mm 

debele vezane plošče. Ker tokrat tista prodajalka, ki mi je zadnjič zelo natančno skrojila  zakrpo 

plošče pulta ni bila v službi, so mi poslali nekega mladega fanta, za katerega sem ocenil, da je 

priseljenec iz Afrike.  Vzel je moj listek z zapisano dimenzijo in vezano ploščo, ki sem jo izvlekel s 

prodajne police in začel žagati. Že od daleč sem opazil, da je njegov »izdelek« približno pol manjši 

od na listku zapisane dimenzije. Celo večnost se je obiral tam pri žagi, obračal ploščo in pogledoval 

moj listek, dokler ni naposled prišel do mene z besedami, da je prišlo do ene manjše napake in me 

prosil, naj mu pokažem, kje sem vzel tisto vezano ploščo. Tako je vzel drugo in jo na novo skrojil. 

Ko mi jo je prinesel, sem jo seveda takoj izmeril in opazil, da se je tokrat zmotil samo za en 

centimeter po dolžini in pol centimetra po širini. Slovenski pregovor, ki pravi, da gre v tretje rado, 

je tudi v tem primeru dobil potrditev. Tako dolžina kot širina sta se po tretjem poizkusu ujemala z 

zapisom na listku in stranico sem naposled lahko odnesel. Toda pri montaži sem opazil, da sem se 

prezgodaj veselil fantovega podviga. Dimenzije so res ustrezale, pravokotnost  plošče pa ne. Po 

domače povedano je bila nekoliko »ausvinkl«. K sreči ne preveč, da je ne bi mogel kljub temu 

uporabiti. Mimogrede – prodajalnam se po nizozemsko reče winkel.  Še ena zadeva mi je bila v tej 

Gammi precej čudna. Tiste 12 mm vezane plošče, ki sem jo dal skrojiti,  so imeli na zalogi samo 

tri kose. Če bi mi fant torej še v tretje narobe odrezal, ne bi imel nove možnosti za popravo napake. 

In tisti predal za vezane plošče te dimenzije je stal prazen še več kot teden dni pozneje. Enako je 

bilo s poličkami za Katjin delovni kotiček. Kupil sem zadnje štiri in tisti predal za police te dimenzije 

je ostal prazen vse do mojega odhoda iz Haaga. Po mojem se kaj takšnega v Slovenskih 

prodajalnah ne dogaja.  Vsaj doživel še nisem. Res čudna je ta Nizozemska… 

V preostalih dneh sem izdelal in zmontiral še marsikaj.  

 

Skrajšal sem star kuhinjski pult ter ga montiral v »svojo« spalnico, priključil na vodovod ter nad 

njim montiral še visečo omarico. Katja se je namreč odločila to sobo oddajati študentom, da si 

nekoliko pokrije stroške nakupa stanovanja.  

 



                 

 

Spalnica, oziroma po novem študentska sobica, je bila na koncu kar spodobnega videza. Prvi 

študent, neki Japonec, ki  v Haagu pripravlja doktorat iz saksofona, je prišel še pred mojim 

odhodom, tako da sem zadnjih nekaj noči prespal v sosednjem stanovanju pri prijazni mlajši sosedi. 

V času bivanja pri Katji sem izdelal in montiral še eno par koristnih predmetov: 

 

 

          Obešalo za ključe,                                                    poličke za začimbe, 

 



                         

 

poličke v delovnem kotu, police s kovinskimi nosilci nad radiatorji, s policami ter drogom za 

obešalnike sem opremil manjši garderobni prostor, zadelal nepotrebne zidne odprtine v kleti, 

namenjeni študentu za vadbo saksofona in še kakšno malenkost. Prijazni sosedi sem v zahvalo za 

gostoljubje pokital in pobarval nekoliko načet strop v kopalnici. Saj res, skoraj bi pozabil povedati, 

da soseda ne stanuje v tem stanovanju zraven Katjinega, temveč  pri fantu v mestu Breda.         

 

                    

 

 

V trdo betonsko steno sem privijačil še nosilec televizijskega sprejemnika. Ob obisku slovaških 

mojstrov sva se, kot dokazuje desna slika,  vedla samozaščitno, kajti instalaterji mask niso 

uporabljali.  

 



V mestu je bilo ves čas mojega bivanja kljub vsem protikoronskim ukrepom, čeprav so bili ti dosti 

manj ostri kot pri nas  ter v Avstriji, Belgiji ali Nemčiji, čutiti predpraznični utrip. Vse povsod je bilo 

polno lučk. Okrašene so bile ulice, poslovni in stanovanjski objekti ter posamezna stanovanja. 

 

Na levi je videti srčkan primer okrasitve nekega kioska s hitro hrano in osvežilnimi napitki, na desni 

pa stoji  osvetljena smrekica na dvorišču nekega enonadstropnega stanovanjskega objekta. 

Nizozemci nimajo navade, da bi okna zavešali z zavesami. Niti v pritličnih stanovanjih tik ob cestah 

ne, kar je videti tudi na zgornji fotografiji. Toda njihova kultura ne dopušča, da bi mimoidoči buljili 

v tako odstrta  stanovanja.  

Ker sem z deli, kar jih je bilo mogoče opraviti, zaključil, sem začel konec novembra načrtovati pot 

domov. Šlo je res za pravo načrtovanje, saj zaradi vremenskih razmer na poti in  letnih gum na 

avtu nisem mogel kar sesti in se odpeljati. Zadnje dni sem si vsak dan ob 10. uri, ko so na 

vremenskih portalih osvežili svoje 7-dnevne vremenske napovedi, skiciral preglednice  

napovedanega vremena na trasi moje vrnitve. Kar nekaj dni je minilo, dokler mi ni 3. decembra 

»posijalo sonce« in pokazalo, da  pravzaprav edini možni termin za kar najbolj varno vožnjo proti 

Sloveniji ponujata nedelja 6. in ponedeljek 7. decembra.  

                              

 



Ker je Katja  ravno v nedeljo slavila rojstni dan si je zaželela, da vsaj nekaj uric tega dne preživiva 

skupaj. Tako je predlagala, da greva v soboto skupaj do mesteca Zevenaar blizu Arnhema v bližini 

nemške meje, tam v  hotelčku  prespiva, si zjutraj privoščiva »rojstnodnevni«  zajtrk, zatem pa jaz 

nadaljujem naprej, ona pa se z vlakom vrne v Haag.    

                      

Kot vsepovsod, je bil tudi trg v Zevenaarju ob devetih zvečer povsem prazen. Midva sva bila edini 

»prikazni«, ko sva ob tisti uri hodila naokoli.  Prej opisan načrt sva skoraj v celoti izpolnila in bila 

sva oba vesela, da nama je vsaj na ta način uspelo proslaviti njen osebni praznik. Zataknilo se je 

le pri rezervaciji mojega prenočišča v nemškem Schweitenkirchnu. Zjutraj so namreč iz 

tamkajšnjega hotela poklicali, da morajo zaradi nenadoma poostrenih protivirusnih ukrepov 

rezervacijo odpovedati. Skratka, nikjer v Nemčiji naenkrat ni  bilo več mogoče dobiti prenočišča. 

Izjema je  veljala le za poslovneže na službenih potovanjih, pa tudi ti niso mogli najeti sob v svojem 

osebnem imenu temveč so morala rezervacije in plačila opraviti njihova podjetja. Ker je Katjo 

preveč skrbelo zame, če bi moral tako dolgo pot do Slovenije opraviti brez počitka v enem kosu, 

se ni predala in je iskala nove možnosti. Spomnila se je našega najbližjega soseda iz brežiškega 

bloka, ki se je pred časom poročil v Salzburg. Poklicala ga je in mi veselo sporočila, da lahko 

prespim pri njih.  

Med vožnjo skozi Nemčijo nisem imel nobenih težav. Tisti seznam s številkami cest je še naprej 

odlično opravljal svojo vlogo pa tudi sicer sem že na pamet vedel, kod moram voziti do bližine 

Salzburga. Se je pa zelo poznal kratek zimski dan in tako me je že dosti pred Münchnom ujela 

tema. Tokrat sem tankal celo po 814 prevoženih kilometrih. Na prvi avstrijski bencinski črpalki,  v 

katero je bil vstop zaradi protivirusnih ukrepov dovoljen le posamičen vstop, sem  kupil vinjeto ter 

preizkusil delovanje gps vodiča na telefončku. S Katjo nama je zadnje dni mojega bivanja  v Haagu 

s pomočjo dežurnih v Telemachu namreč uspelo odpraviti napako, zaradi katere mi na poti tja ni 



deloval. Tokrat je lepo pokazal pot do mojega cilja na vzhodnem obrobju Salzburga, vendar mi je 

napravica skoraj v istem času sporočila, da je izgubila gps signal. Tako sem moral znova zaprositi 

mojo Katjo, da me vodi preko telefona. K sreči se je gps  signal čez nekaj časa vrnil  in sem brez 

težav našel želen cilj, kjer me je sosed že čakal pred vhodom na parkirišče njegovega 

stanovanjskega bloka. 

                                  

Na sliki je videti jutranji pogled na parkirišče pod stanovanjem mojega bivšega soseda Aleša v 

predmestju Salzburga imenovanem Hallwang. Že pogled na okoliško hribovje pove, da to več ni 

ravninska Nizozemska. Jutro je bilo lepo, sonce je prav prijetno božalo in zadovoljen s takšno 

vremensko situacijo sem nekaj pred deseto dopoldne odrinil. Želel sem namreč Avstrijo prevoziti v 

času najvišjih temperatur, torej okoli poldneva, da me ne bi kje presenetilo kakšno sneženje.  

Toda že po približno 40 kilometrih vožnje  so nebo z zahoda nenadoma povsem prekrili oblaki. 

Malo pred Bischoshofnom, znanem po vsakoletnih novoletnih smučarsko-skakalnih tekmah, so se 

začele spuščati meglice, okoliško skalno gorovje pa je bilo prekrito s snegom. (slika spodaj) 

                        



Tolažilo me je, da je bila bližja okolica avtoceste brez snega. Toda ta se je še naprej počasi 

vzpenjala  in tam nekje med znanim zimskošportnim središčem Flachau in Sankt Michaelom   (ravno 

ta predel sem pri mojem spremljanju vremenskih napovedi v Haagu ocenjeval za najbolj kritičen), 

je bilo zasneženo vse do ceste. Videti je bilo, da je nekaj snega zapadlo prejšnjo noč, vendar je 

bila cesta dobro splužena in vozišče skorajda suho. Tu in tam se je prikazalo tudi nekaj snežink, 

kar mi je povzročalo nekaj malega skrbi, vendar zares ni začelo snežiti.  

                     

Avtocesta v bližini kraja Sankt Michael im Lungau 

Lep del poti do Beljaka  me je spremljala prava zimska idila in rahlo je tudi deževalo. Na mejnih 

prehodih med Nizozemsko in Nemčijo ter Nemčijo in Avstrijo ni bilo navzlic različnim drugačnim 

informacijam, ki sem jih dobival, postavljenih nobenih nadzornih točk za preverjanje okuženosti s 

koronavirusom. Prva in edina je bila v Hrušici takoj po prihodu iz karavanškega predora. Našega 

policista je zanimalo od kod prihajam, kako dolgo sem bil v tujini, če sem imel kakšne simptome 

okužbe in ali sem se morda testiral. Ko sem na zadnji vprašanji odgovoril negativno ga je še 

zanimalo, kakšne so razmere in ukrepi  na Nizozemskem, tako da sva kar malce klepetala. Prijazen 

možakar. Še dobro, da sva bila pod nadstreškom, kajti na sončni strani Karavank se je nebo tistega 

dne odločilo temeljito umiti mojo deželo. Ko sem nadaljeval mimo Jesenic so mi brisalci komaj 

dohajali odstranjevati  vso tisto silno vodo z vetrobranskega stekla.  Lilo je kot noro.  

Ker mi je želodec začel nekaj tečnariti, sem se po manjši prigrizek ustavil pred ljubljanskim 

E.Leclercom. Kot v dobrodošlico moji vrnitvi je za kratek čas posijalo sonce. 

                       

Konec   

 

 


