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Ida Purwanti Zorko je tista ženska, ki ji zavidajo številne Eve. Kako tudi ne, saj 
Ida prihaja z rajskega otoka Bali, kjer imata z možem Andrejem prelestne vile, 
kamor se radi zatečejo tudi številni Slovenci, ki prisegajo na hedonizem. Zala 
Villa Bali, kot se resort imenuje, je njena strast, prav tako pa občuduje tudi 
Slovenijo. Z njo smo spregovorili o rajskem otoku, o življenju na Baliju in o tem, 
kje je spoznala svojega slovenskega moža, Andreja.
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Ida, ujeli smo vas, ker ste z možem trenutno na krajšem oddihu v 
Sloveniji. Ste pogosto tukaj? 
Vsako leto pridem v Slovenijo na počitnice, z Andrejem obiščeva dru-
žino in prijatelje ter nekaj gostov, s katerimi smo se vedno v stiku.
Kako vam je všeč Slovenija?
Slovenija je čudovita majhna dežela, vse je tako blizu, morje, gore, ne-
kaj ur do Dunaja in Benetk. Všeč mi je narava, veliko je zelenega, ta-
ko kot na Baliju. V Slovenijo rada prihajam pozimi, da okusim sneg, 
moti me le mraz, zato sedaj z možem prihajava tudi poleti. Ljudje pa 
so drugačni. Potrebujete veliko več časa, da se sprostite. Ste zelo de-
lovni in resni. Veliko bolj resni kot na Baliju, kjer čas poteka poča-
sneje.
Kakšna je v primerjavi z Balijem, po vašem mnenju? Kako jo doži-
vljate? 
Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem se navadila življenja v Sloveni-
ji. Spominjam se nekaj trenutkov, predvsem iz svojih prvih obiskov, ko 
nekaterih stvari nisem razumela. Na primer Slovenci govorite zelo gla-
sno, veliko bolj glasno kot govorimo na Baliju. Tako sem zelo dolgo mi-
slila, da se vsi ves čas kregajo. Pa sem se le opogumila in vprašala može-
vo sestro, zakaj so se ravnokar skregali. Pa mi je odgovorila, da se le po-
govarjajo. Sedaj sem se na to že čisto navadila. Tudi sama že kdaj pov-
zdignem glas. Tudi hrana je drugačna. Moram priznati, da mi je hrana 
na Baliju ljubša. Slovenci jeste zelo hitro, na Baliju si za obroke vzame-
mo več časa. Tudi to je nekaj na kar sem se morala privaditi. Ko pri vas 
že vsi pojeste, sem jaz šele na polovici. Kar ne morem pa se navaditi, da 
Slovenci nosite copate. Tako se mi še sedaj dostikrat zgodi, da se poza-
bim preobuti in šele v trgovini ugotovim, da imam na nogah copate. 
Kaj pa Bali? Je res tako čaroben? Kako bi ga opisali sami?
Bali je zelo lep, zelo raznolik. Res je kot pravijo, da je zelena barva na 
Baliju nekaj posebnega. Zelena riževa polja so tam edinstvena, že sam 
pogled nanje pomirja in ustavi čas. Zelo dobro se počutim na Baliju. 
Ljudje so preprosti, vedno nasmejani, kljub temu, da živijo težje kot 
marsikateri Evropejec. Bali je čaroben tudi zaradi svoje kulture. Obisk 
tamkajšnjih templjev umiri človekovo dušo. A ne smemo pozabiti, da 
se večina ljudi na Baliju težko prebija iz meseca v mesec, veliko je re-
vščine. Ljudje si ne morejo privoščiti zdravnika, šolanja, ipd. V tem je 
Bali veliko manj čaroben kot Slovenija. 
Pravijo, da je Bali postal še posebej oblegan po filmu Jej, moli, ljubi, 
kjer je bila precejšnja ‘reklama’ za otok. Je čutiti, da je na otoku več 
turistov v zadnjem letu?  
Mislim, da je Bali že dolgo časa priljubljen med turisti iz celega sveta. 
Kraji, kjer so snemali film z Julijo Roberts, pa so bolj obiskani in je to 
vsekakor odlična reklama za Bali, in res je vsako leto pride več ljudi. Tu-
di gostje iz Slovenije se zanimajo in želijo obiskati kraje, kjer je bil po-
snet film, ter obiskati znanega 96 let starega Ketuta Liyerja, ki vam po-
ve kakšna bo vaša prihodnost.
V Slovenijo prihajate predvsem zaradi moževih korenin. Nam lahko 
zaupate, kje sta se spoznala? Je bilo to naključje? 
Res je, bilo je naključje, spoznala sva se na Baliju za Valentinovo. An-
drej me je takoj opazil in ni odnehal. No, saj sem tudi jaz opazila nje-
ga. 
Iz prve roke nas zanima, ali tudi vi kot domačinka Bali doživljate 
kot rajski otok? 
Seveda. Res je, da Bali nima tako lepih plaž kot drugi otoki, je pa ča-
roben zaradi hinduizma, ki je tu edinstven na svetu, zato ga tudi ime-
nujejo otok bogov.
Kje sta z Andrejem dobila navdih za resort Zala Villa Bali? 
Poskusila sva živeti v Sloveniji, vendar se nisem mogla privaditi na 
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vaš ritem življenja, zato sva z Andrejem iskala možnosti, kaj lahko 
počneva na Baliju … Andrej je videl priložnost v turizmu in tako je 
nastala Zala Villa. 
Kakšna je jesen na Baliju? Je tako očarljiva kot v Sloveniji? Kateri 
letni čas imate sicer sami najraje? 
Na Baliju nimamo jeseni, imamo sušno in deževno obdobje, tem-
peratura je vedno enaka to je od 28 – 32 stopinj. To je zelo praktič-
no, saj ne potrebujemo toliko oblačil kot jih potrebujete vi. Ko sem 
bila prvič tu, bila je zima, sem se kar začudila koliko kosov oblačil 
je potrebno obleči, da ti je vsaj malo toplo. Moram pa reči, da mi je 
ideja o štirih letnih časih všeč. Daje ti priložnost, da isto naravo vi-
diš v neštetih odtenkih in barvah. Želim si, da bi v Slovenijo en-
krat prišla tudi jeseni in spomladi. Res me zanima kakšna je Slove-
nija spomladi. 
Tudi vi radi potujete? Katera dežela je na vas naredila največji 
vtis?
Z Andrejem veliko potujeva, predvsem po Aziji in Evropi, in lahko 
rečem, da mi je do sedaj bil najlepši Singapur, ter Indonezijsko oto-
čje Maluku, Kei Island.
Kdaj ste najbolj srečni?  
Zelo me osrečuje, ko lahko pomagam drugim ljudem, ki potrebuje-
jo pomoč. Ali ko nekoga z majhnimi pozornostmi osrečim. Srečna 
sem tudi, ko se s svojimi bližnjimi lepo razumem.
Kdaj so za vas tisti trenutki, ko lahko preprosto pozabite na ličila, 
urejeno pričesko … ? Na Baliju je to vsaki dan, smeh… 
Kaj pa fizična kondicija? Kako jo nabirate? Kot sem že rekla, redno 
vadim jogo.
Zelo rada tudi zjutraj tečem po plaži s psičko Zalo, ter proti večeru 
grem na fitnes. Kondicijo si nabiram tudi skozi svoje delo, ki ni ti-
pično pisarniško. Veliko časa z gosti preživimo zunaj, hodimo, su-
rfamo. 
Ste tip človeka, ki se zna razvajati? Kakšno razvajanje imate sami 
najraje, glede na to, da je razvajanje v vašem resortu prav božan-
sko?   
Pri nas rečemo Beauty Day, privoščim si masažo, nato sledi pedi-
kura in manikira, ‘creambath’ lasišča, popolne pa se dobim s prija-
teljicami, s katerimi gremo na plažo gledati sončni zahod nato pa 
na klepet. 
O čem ste sanjali, ko ste bili majhni? 
Da bi videla svet.
Kako najraje preživljate svoj prosti čas?  
Zelo rada potujem v kraje kjer je toplo in sončno, spoznavam nove 
ljudi in njihove kulture.
 Se vam kdaj zgodi, da preprosto izklopite telefon? 
Včasih, ko v najinih vilah ni gostov, telefon namenoma »pozabim« 
v dnevni sobi.
 Od česa ste po vašem mnenju najbolj odvisni v življenju? 
Od kuhanja.
Kaj je vaš življenjski moto? 
Ceni to kar imaš in uživaj življenje!
Koga najbolj občudujete?  
Anggun, Indonezijsko najuspešnejšo pop pevko, ki živi in dela v 
Franciji. 
Nam lahko za konec še zaupate, zaradi česa bi se po vašem mne-
nju Slovenke morale odločiti, da obiščejo Bali? 
Če imate rade sonce, tropsko klimo, naravo in živali, morsko hrano 
in razvajanje v spa centrih potem je Bali prava izbira!

Ida in Andrej sta 
na Baliju našla 
svoj raj. 


