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Raj na zemlji
Ste tudi vi kdaj sanjali, da se boste preselili v južne kraje, kjer ni nikoli mrzlo, 
kjer vas zbudi bučanje valov ali petje eksotičnih ptic in kjer sončni zahodi pi-
šejo nove odtenke barv po nebu? Andreju Zorku je vse to uspelo. Preselil se 
je v domovino svoje žene in si tam ustvaril dom. Ker pa sam dobro vé, da na 
zahodu vsi sanjamo o takšnem življenju, je svoj dom odprl za goste in tako 
skrbi za ugodje številnih turistov. V njegov raj smo pokukali tudi mi.

Ida in Andrej Zorko
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Bali je otok bogov, kjer se mistika in razkošje na-
rave zlivata v čudovito počitniško doživetje. V 
prefinjeno opremljeni vili z zasebnim bazenom 
in med terasami zelenih riževih polj bi lahko tu-
di vi uživali v pogledu na barviti sončni zahod, 
se predajali gurmanskim užitkom morskih sa-
dežev, srkali sok iz svežega ananasa in kokosa 
ter se razvajali s tradicionalnimi masažami. To 
je vsakdan Andreja in Ide. 

MED TERASAMI RIŽEVIH POLJ
Pred tremi leti, septembra, so končali zadnja dela 
v Zali vili. Andrej in Ida Zorko sta takrat pono-
sno odprla svoja vrata prvim obiskovalcem. Ker 
pa je prav tam tudi njuno domovanje, se jima je 
zdelo seveda zelo pomembno, da si ustvarita tu-

di prijeten dom, v katerem bosta sama z veseljem 
bivala. Vila Zala stoji v (prijetno odmaknjenem 
od gneče množičnega turizma) naselju Canggu, 
le kratko vožnjo stran od svetovljanskega letovi-
šča Seminyak in prav tako nedaleč od enega naj-
lepših azijskih igrišč za golf. Vas Canggu je mi-
ren kraj sredi zelenih riževih polj, pravo naspro-
tje pet kilometrov oddaljenemu morju, katerega 
valovi vabijo pogumne deskarje na vodi.

Vila Zala je zgrajena na 500 kvadratnih metrov 
velikem zemljišču, ki je obdano s terasami zele-
nih riževih polj. To je oaza za utrujene popotni-
ke, ki želijo pobegniti pred pritiskom moderne-
ga mestnega življenja. Kombinacija tipično ba-
lijskega sloga in moderne arhitekture ter izbra-
na oprema vzbujata, skupaj s čudovitim trop-

skim vrtom, neverjetno sproščenost in pomirja-
joče občutke. Andrej in Ida pravita, da sta si že-
lela dom, ki bo moderen, toda še vedno baline-
zijski. “Želela sva dom v minimalističnem moder-
nem balinezijskem slogu, z odprto tropsko kopal-
nico in dnevnim prostorom, ki ima razgled na ze-
lena riževa polja in kokosove palme. Otroške sa-
nje,” skromno skomigneta z rameni.

TROPSKE RASTLINE
Andrej prizna, da se, odkar živi na Baliju, nagi-
ba k temu, da ima čim manj nepotrebnih stva-
ri. Seveda pa doma hranita tudi slike, fotografije 
in spominke, ki pričarajo tisto pravo toplino do-
ma. “Ter razne dekorativne izdelke, ‘razmetane’ 
po stanovanju,” se namuzneta. Vse povedano pa 
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ne pomeni, da sta kraj svojega doma izbrala na-
ključno. “Ko se odločaš za življenje v tako drugač-
ni državi, si pozoren na mnogo stvari: da je blizu 
zdravniška oskrba, šola, morje, trgovine, zabava, 
navsezadnje tudi letališče, saj se ukvarjava z oseb-
nim turizmom,” pravi Andrej. “Po drugi strani je 
pomembno tudi, da imaš mir, tišino, lep razgled ... 
Tako sva po dolgem iskanju vendarle našla za na-
ju prijetno lokacijo, obdano s terasastimi riževimi 
polji ter kokosovimi palmami.”

Par, ki se je spoznal na valentinovo, pravi, da je njun 
najljubši prostor brez dvoma njuna tropska odprta 
kopalnica, saj je obdana s tropskimi rožami, kot so 
helikonja, strelicija in orhideje. “Med prostimi tre-
nutki pa z možem rada zahajava v restavracije in 
bare, ki jih na Baliju res ne manjka,” pravi Ida. Pro-
sti čas pa rada preživljata tudi s svojo psičko Zalo, v 
družbi katere jima nikdar ni dolgčas.

SANJSKO
Notranja oprema, pravita, je moderno minima-
listična, primerna za tropske kraje in narejena iz 
naravnih materialov, kot so bananino lubje, ti-
kov les, kamen iz lave … Med osebnimi predme-
ti pa Slovencu, ki živi na Baliju, največ pomeni 
njegov fotoaparat, brez katerega ne gre nikamor. 
V njunem domu lahko najdete tudi spomine, po-
ročna darila in podobne detajle, ki ju spominja-
jo na njune lepe trenutke. V kopalnici, njunem 
najljubšem prostoru, kraljuje tudi fotografija An-
drejevih staršev.

Andrej pravi, da sam sicer ne kuha, vendar nje-
gova žena pripravlja najboljše obroke, seveda 
pa jima z veseljem priskoči na pomoč tudi ose-
bje, ki skrbi za njune goste. Kaj več bi si človek 
sploh še lahko želel? Morda en koktajl in sonč-
ni zahod.    
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