
Predstavljajte si, da sedite v svoji dnevni sobi. Hladi vas piš ventilatorja, ker je soba odpr-

tega tipa in je kar brez sten, tako da vam ni treba niti pogledati skozi okno, da bi uživali 

v pogledu na turkizen bazen in bujno tropsko rastje, ki ga obdaja. Na vsakem koraku vas 

spremljajo cvetovi čudovito dišečega drevesa frangipani, namesto sosedov pa lahko z vrta 

pozdravite simpatične možakarje, ki obdelujejo riževa polja, ki se bohotijo, do koder vam 

seže pogled … Ne, to niso sanje. Za Andreja Zorka, ki se je pred leti preselil na sanjski Bali, 

je to resničnost, hiša, ki smo jo opisali v zgornjih vrsticah, pa je njegov dom.
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Tuji dom

Slovenec Andrej Zorko Si je Z družino uStvAril dom nA BAliju

Sanjski dom vsakega, ki ljubi  trope

Pred vilo se bohoti riževo polje, 
do koder ti seže pogled. Posebno čudovit pogled 
na riževo polje je v času sončnega zahoda.
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Besedilo: Tina Guček• Fotografije: Peter Irman

Sanjski dom vsakega, ki ljubi  trope

Andrej in Ida s svojo 
princesko Cleo, 

ki je decembra 
dopolnila leto dni.
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Tuji dom

Andrej, ki je odraščal v Brežicah, 
se je na Bali prvič odpravil pred enaj-
stimi leti kot študent. Takrat je tam 
videl veliko ročno izdelanih predme-
tov in dobil idejo, da bi jih lahko pro-
dajal po slovenskih trgovinah. Po ne-
kaj letih, v katerih je Bali obiskoval 
predvsem poslovno, pa je »udarila« 
usoda. Andrej je spoznal temnola-
so lepotico – domačinko Ido, ki je 
osvojila njegovo srce. Kmalu sta se 
poročila in sprva poskusila živeti v 
Sloveniji, vendar se Ida ni mogla pri-
vaditi na kulturne razlike, našo hra-
no in mrzle mesece, ki jih na Baliju 
ne poznajo. Tako sta se odločila, 
da se preselita na Bali, tam pa se 
je Andrej zelo hitro navadil na poča-
sno in nestresno življenje, ki vlada 
na tem indonezijskem otoku. 

USTVARILA STA 
SI SANJSKI DOM

»Že takoj na začetku sem vedel, 
da bom na Baliju nekaj moral poče-

Čarobni pogled 
na vilo zvečer, 
ko je romantično osvetljena.

Andrej z dvema izmed svojih ‚domačih ljubljenčkov‘ 
v bazenu pred svojo dnevno sobo.



Vhod v vilo – po kvadratnih kamnih, ki stojijo sredi ribnika, v katerem plavajo ribe in želve.

Po čofotanju v bazenu se prileže 
poležavanje v senci.
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ti, drugače bodo prihranki hitro sko-
pneli. Tako sva se z Ido odločila, da 
bova poleg svojega doma postavila 
še eno vilo, ki bo namenjena za od-
dajo turistom, celoten sklop pa je 
dobil ime Zala Villa,« pripoveduje 
Andrej. »Ideja za ime je pravzaprav 
nastala precej po naključju – Ida je 
rada pila vodo Zala, tako sva tudi 
najini psički dala ime Zala, kasne-
je pa je nastala še Zala Villa. Lani 
se nama je rodila hčerka, ki pa ni 
Zala,« nasmejano doda simpatični 
sogovornik. 

Pri načrtih in statiki je Andreju 
pomagal oče, ki je arhitekt, ma-
teriale in notranjo opremo pa sva 
izbrala skupaj z Ido. Zala Villa je 
zgrajena v modernem balinezij-
skem slogu, kar pomeni, da je dnev-
na soba odprta in ima razgled na 
tropski vrt in bazen, prav tako je od-
prtega stila kopalnica, ki je obda-
na s tropskimi rožami, kot so na pri-
mer orhideje in helikonije. Dnevno 



KDO VSE OBOŽUJE ZALO VILLO
Med počitnicami so to družine, od maja do novembra prevladuje-

jo mladoporočenci, zelo veliko je tudi parov, ki pridejo sami ali s pri-
jatelji praznovat 50-letnico ali okroglo obletnico poroke. Andrej ima 
pripravljene tudi posebne programe za samske, fotografske delavni-
ce, kuharske delavnice, v pripravi sta tudi programa za jogo ter za 
samske mamice z otroki. Pri njem so bivali tudi številni znani Slovenci 
– na primer voditeljica Mojca Mavec, nogometaš Valter Birsa, mo-
dni fotograf Aleš Bravničar, pevki Rebeka Dremelj in Helena Blagne, 
igralec Boris Cavazza ter veliko slovenskih poslovnežev.

Andrej pravi, da bodo pri njem uživali vsi, ki bi radi dopust preži-
veli sanjsko in sproščeno, v prefinjeno opremljeni vili z zasebnim ba-
zenom, med riževimi terasami, s pogledom na sončni zahod, okusili 
tropsko kuhinjo, se razvajali s tradicionalnimi masažami in doživeli 
nekaj nevsakdanjega. Na primer se igrali z opicami in tropskimi pa-
pigami, jahali slone, plavali z delfini v bazenu, deskali, se podali na 
rafting skozi tropski deževni gozd, si ogledali koralni greben s pisani-
mi tropskimi ribami, uživali ob tradicionalnih balinezijskih plesih, si 
ogledali mogočne templje in poležavali na tropskem soncu … Če vas 
zanima kaj več, poglejte na www.thezalavillabali.com.
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Tuji dom

Osrednji bivalni 
prostor z velikimi in 
udobnimi kavči, zadaj ku-
hinjska niša, levo jedilni kot. 
»Na steni v dnevni sobi visi 
gong, ki sem ga dobil v templ-
ju v notranjosti Balija in so ga 
uporabljali pri balinezijskih 
plesih,« pripoveduje Andrej.

Spalnica – tla so iz marmorja, streha iz goste slame, 
pohištvo iz tikovega lesa, postelje iz bananinega lubja …
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sobo in kopalnico pred morebitnimi 
tropskimi nevihtami zaščitijo tako, 
da v času dežja preprosto spustijo 
roloje iz bambusa in v varnem zave-
tju poslušajo škrebljanje dežja.

POZORNA 
NA NARAVNE MATERIALE 

IN TRADICIJO
Ko sta Andrej in Ida gradila svoj 

dom, sta bila pozorna na to, da sta 
uporabljala predvsem naravne ma-
teriale – tla so iz marmorja, streha 
je iz goste slame, pohištvo iz tiko-
vega lesa, sedežna garnitura in po-
stelje iz bananinega lubja, luči iz 
bele školjke, okolica bazena iz vul-
kanskega kamna .... 

Kaj pa drobni detajli, ki jih pozor-
no oko takoj zazna? »Pri izbiri notra-
nje opreme sva si malo pomagala z 
revijami ter iskala po otoških vaseh 
tipične lesene kipce, ki bi prikazo-
vali življenje Balinezijcev. Tako na-
jino dnevno sobo krasijo: balinezij-
ski ribič, starec, ki z mačeto odpi-
ra kokos, mladenič, ki se igra s pe-
telinom, ter mlada Balinezijka, ki si 
umiva dolge lase. Na steni v dnevni 
sobi pa visi gong, ki sem ga dobil v 
templju v notranjosti Balija in so ga 
uporabljali pri balinezijskih plesih.«

Zanimivo je, da kljub občutku, da 
živi v raju, Andrej priznava, da ima 
vlažno tropsko podnebje tudi nekaj 
slabosti. »Vlaga in močno deževje v 
deževnem obdobju povzročata kar 
nekaj težav. Skoraj vsako leto mo-

ram zamenjati DVD-predvajalnik, 
po treh letih sem zamenjal televi-
zor, na usnjenih čevljih se mi že po 
desetih dneh nabere 'mah' in po-
dobno,« v smehu pripoveduje, a to 
so, priznajte, majhne žrtve, ki bi jih 
marsikdo z veseljem sprejel, če bi le 
lahko živel v tako sanjskem domu 
kot Andrej.  

VILE TUDI ODDAJA
Kot smo že omenili, sta Andrej in 

Ida poleg svoje vile najprej zgradila 
še eno, ki sta jo namenila za biva-
nje turistov. In ker so se ti v bivanje 
na Baliju tako zaljubili in sta imela 
tako dober odziv, sta sledili še dve 
novi vili, tako da so zdaj v sklopu 
Zale Ville že štiri čudovite hiše. 

Vile so sicer na Baliju zelo prilju-
bljene za bivanje turistov in seveda 
nas je zanimalo, v čem je Zala Villa 
drugačna od drugih. »Na Baliju je 
ogromno zasebnih vil in manjših re-
sortov, kar pomeni, da je zelo ve-
lika konkurenca,« razlaga Andrej. 
»Goste iz drugih držav pritegne 
predvsem cena najema vile, saj so 
naše cene prilagojene slovenskemu 
standardu in so nižje od konkuren-
ce, Slovence pa pritegne osebni pri-
stop. Z ženo se ukvarjava z oseb-
nim turizmom, kar pomeni, da naji-
nim gostom ponujava vse, kar si že-
lijo, ter jim razkaževa lepote Balija 
in predstaviva življenje Balinezijcev. 
Gostom, ki se vračajo večkrat, po-
kaževa tudi bolj skrite in odmaknje-

ne predele Balija, kjer skoraj ni turi-
stov, vsakega pa na koncu čaka tu-
di drobna pozornost. Na izletih na-
mreč goste tudi fotografiram in jim 
dam na koncu DVD z njihovimi foto-
grafijami za lep spomin.«

NI RECESIJE, 
NI OBŽALOVANJ

Seveda vsi vemo, da živimo v ča-
su recesije, in logično vprašanje je, 
ali se to kaj pozna tudi pri Andreju. 
A nas je z odgovorom prijetno pre-
senetil: »Pravzaprav ne. Vsako leto 
nas obišče več Slovencev, prav ta-
ko kažejo podatki, da je vsako le-
to na Baliju 12 odstotkov več turi-
stov ... Mislim, da bodo vedno lju-
dje in družine, ki bodo želeli preži-
veti počitnice ali poročno potovanje 
v tropskih krajih, kot je Bali. Ne gle-
de na recesijo, ki je na Baliju ne po-
znamo.«

Andreju tako nikakor ne more biti 
žal, da je za kraj, kjer si je ustvaril 
dom, izbral Bali, vseeno pa nas je 
čisto na koncu zanimalo še to, ali 
bi zdaj, z znanjem, ki ga ima po ne-
kaj letih, kaj spremenil, če bi se zno-
va lotil podobnega projekta. »Ne, 
z omejenim kapitalom in podporo 
staršev sem naredil maksimalno. 
Odkril sem tudi, da me gradnja vil 
zelo veseli in  osrečuje, zato bom v 
bližnji prihodnosti z investitorji na-
redil še od pet do deset vil, ki bodo 
namenjene izključno za prodajo,« 
optimistično sklene naš pogovor. •

Kopalnica odprtega tipa, ki jo 
obdaja bujno tropsko zelenje.


