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ABSTRAKT
Popullariteti i zonave rurale dhe sidomos atyre malore (në zona më të thella) si një
mundësi për të kaluar pushimet, është rritur në shumicën e vendeve.
Pothuajse të gjitha zonat rurale mund të ofrojnë mundësi të mëdha për zhvillimin e
formave të ndryshme të turizmit rural, duke pasur shumë shembuj sipas të cilëve shumë
zona rurale/malore përmes strategjive të përshtatshme dhe efektive arrijnë që të bëjnë një
ndryshim apo zhvillim pozitiv edhe në aspektin socio-ekonomik përveq tjerash.
Një nga konceptet që përdoren gjithnjë e më shumë është “fshati turistik”.
Qëllimi i fshatit turistik është që të zhvillohet një fshat i qëndrueshëm, që do të sjellë
investime, ku qytetarët do të kenë përfitime nga më të ndryshmet.
Në këtë punim prezantohen analiza, hulumtime dhe në fund një projekt ideor për
zhvillimin e një fshati të vogël turistik në fshatin Brezne të komunës së Dragashit,
saktësisht rreth bregut të liqenit të Breznës.
Fjalët kyqe: zonë rurale, turizmi rural, fshat turistik

ABSTRACT
The popularity of the rural areas and especially the mountain areas (in deep areas) as a
possibility to spend vacation has increased in most countries.
Almost all rural areas can provide great opportunities for the development of various
forms of rural tourism there being many examples according to wich many rural areas,
through appropriate and effective strategies arrive to do a difference or positive
development in the socio-economic term, besides others.
One of the concepts that are increasingly used is the “touristic village”.
The purpose of the tourist village is to develop a sustainable village, which will bring
investment, where citizens will have different benefits.
In this project presented analyses, research and at the end a project idea for
developing a small touristic village in Brezna village in the municipality of Dragash,
exactly around the shore of the lake Brezna.
Keywords: rural zone, rural tourism, touristic village
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1. HYRJE
Turizmi rural mund të jetë një burim i të ardhurave për popullsinë rurale. Produktet
tradicionale dhe burimet që mund të përdoren për të realizuar këto të ardhura mund të
jenë: arkitektura tradicionale, objektet tradicionale, veshjet tradicionale, instrumentet
folklorike tradicionale, ushqimet tradicionale, manifestimet e ndryshme, pasuritë natyrore,
produktet që janë “eco-friendly” (produkte që janë bio apo të përshtatshme dhe jo të
dëmshme për natyrën) etj.; me fjalë të tjera, një mënyrë jete specifike në fshat, me shumë
benefite për të gjithë pjesmarrësit në te.
Për të përmirësuar shpërndarjen e aktivitetit njerëzor mbi territor, duhen përmirësuar
raportet ekonomike e sociale nga të cilat varet ky aktivitet; nga ana tjetër, nuk mjafton të
përmirësosh marrëdhëniet ekonomike e sociale, në mënyrë që ato hapësinore të jenë
automatikisht të sakta, por modifikimi i raporteve hapësinore është një nga mënyrat, e
pandarë nga të tjerat, për të zbatuar ekuilibrin e përgjithshëm që është qëllimi i veprimit
politik. (Benevolo, 2011)
Në këtë punim diplome kemi bërë planifikimin e zhvillimit të një fshati të vogël
turistik por me mundësi të zgjerimit në të ardhmen.
Ky fshat është në komunën e Dragashit, fshati Brezne, aty ku gjendet liqeni i Breznes
i njohur edhe si liqeni i Opojës.
Duke pasur parasysh që Dragashi është zona urbane në skaj të Republikës së Kosovës, si
rrjedhojë, banorët e zonës janë më të izoluar, qytetarët atje edhe pse shumica prej tyre të
arsimuar, mbase ndër zonat pothuajse më të arsimuara në vendin tone, kanë ngelur pak
mbrapa me ate që quhet socializimi kulturor.
Kjo neve na motivon që të japim një kontribut tonin për të ndryshuar gjendjen e një
pjese të caktuar të popullsisë si në aspektin shoqëror, ekonomik, kulturor e arkitektonik.
Projektin tonë e kemi zhvilluar në disa faza: kemi bërë analiza të lokacionit per mundësinë
e shtrirjes dhe zhvillimit të aktiviteteve, SWOT analiza, analiza demografike për të parë
dallimet, moshën, edukimin, lëvizjet e popullsisë etj., analiza kulturore, ekonomike etj.
Hulumtimin tonë e kemi bazuar në shqyrtimin e literaturës për të parë dallimet në
konceptet e zhvillimit të vendbanimeve kohë më përpara dhe tani, kemi shqyrtuar dhe
analizuar disa raste të planifikimit të qyteteve/vendbanimeve nga arkitekt të njohur
4

modern e bashkëkohorë, praktikat e tyre dhe gjerave që ata iu japin më shumë rëndësi
gjatë planifikimit.
Padyshim që është dashur të shohim edhe nëse ka projekte zhvillimore per zonën nga
organet kompetente të shtetit apo nga ndonjë organizatë e caktuar.
Në fund kemi arritur tek definimi i një vizioni të përgjithshëm për fshatin, kemi caktuar
prioritetet zhvillimore dhe kemi bërë përpilimin e detyrës projektuese, ku parashohim
përveq rregullimit të infrastrukturës

së përgjithshme (rrugëve, rrugicave, trotuareve,

hapsira sportive e rekreative), ndërtimin e shtëpive të banimit, një hoteli/moteli dhe villave
tjera të cilat do të jenë në shërbim të shfrytëzimit nga turistët.
Nuk ka ndonjë “instrument matës” se sa i madh duhet të jetë një fshat turistik, sa ndërtesa
duhet të ketë apo çfar lloj ndërtesash duhet të përmbajë. Nga kjo, ne si fillim parashohim
një numër të vogël të ndërtesave, promovimin e aktiviteteve që mund dhe do të zhvillohen
në këtë fshat por do t’a lëmë të hapur mundësinë e zgjerimit të kontrolluar në të ardhmen.
Rëndësi të veqantë i kemi kushtuar rregullimit të liqenit, ambientit përreth tij për zhvillim
të aktiviteteve kulturore, sportive e rekreative, pasiqë liqenin e konsiderojmë si “zemra e
fshatit” në projektin tonë.
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2. KARAKTERISTIKAT E KOMUNËS SË DRAGASHIT
Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të
dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me
shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë,
Boshnjak – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane, Boshnjake.
Komuna e Dragashit shtrihet në pjesën jugore të Kosovës dhe ka një territor prej rreth
435 km2, ka 33.997 banorë1 dhe përbëhet nga 36 fshatra, ku si tërësi përbëjnë rreth 4% të
territorit të Kosovës.
Ka një reliev kodrinoro malor i rrethuar/ i përbërë nga male me maja të larta siq është
maja e Koritnikut me një lartësi mbidetare prej 2262m.
Përqindja e popullsisë në nivel të Kosovës është rreth 2,5% dhe nga kjo, 96% e kësaj
popullsie jetojnë në zona rurale qka bënë që edhe aktivitetet e pjesës dërmuese të
popullsisë të jenë kryesisht të lidhura me bujqësinë, një pjesë e vogël e tyre merren me
tregti, zejtari dhe përpunim druri.
Emigrimi i banorëve të komunës së Dragashit është mjaft i theksuar për arsye të
ndryshme, ku faktor kryesorë janë: kushtet natyrore, shkalla e lartë e papunësisë, varfëria,
faktorët social, niveli i dobët i shërbimeve (arsimore, shëndetësore).
Si në të gjitha qytetet e Kosovës, ashtu edhe në komunën e Dragashit popullsia
është e dominuar nga mosha e re, popullsi e cila llogaritet si fuqi punëtore, duke hequr ata
të cilët janë në studime. Popullsia kryesisht varen nga të ardhurat që gjenerojnë në mënyrë
vetanake secili person apo secila familje, kjo duke u marr me punët e bujqësisë, blegtori
dhe me pemëtari .
Niveli i shkollimit në komunën e Dragashit nuk mund të thuhet se është i ulët siç
edhe nuk mund të thuhet se është një nivel i lartë.
Niveli i ulët i shkollimit vërehet tek gjinia femrore, vetëm rreth 15% e femrave në këtë
komunë kanë të përfunduar shkollimin e mesëm dhe vetëm 2% e tyre posedojnë diploma
universitare. Kjo në mënyrë direkte lidhet edhe me punësimin e femrave, vetëm rreth 5% e
femrave janë të punësuara në tërë komunën e Dragashit.2

1
2

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Rezultatet nga Regjistrimi i Popullsisë dhe Amvisnive 2011
GAP. Komuna e Dragashit: problemet kryesore dhe trendët buxhetor
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3. ANALIZA E LOKACIONIT

3.1 Pozita e lokacionit

Fig. 1. Pozita e fshatit Brezne në raport me Dragashin dhe Prizrenin (burimi: hulumtimi)
Lokacioni ku parashihet zhvillimi i fshatit turistik është rreth bregut të liqenit të
Breznës. Liqeni i Breznës i njohur ndryshe edhe si Liqeni i Opojës është liqeni më i vogël
në Kosovë dhe është i vetmi liqen natyral në gjithë Kosovën.
Ky liqen gjendet në pjesën jugore të Republikës së Kosovës, në pjesën veriore të
komunës së Dragashit përkatësisht në fshatin Brezne, ka lartësi mbidetare rreth 1000m.
Ky fshat ka një sipërfaqe prej ~9.1 km2. Fshati ka rreth 250 familje me mbi 3000 banorë.3
Liqeni gjendet i vequar nga pjesa e banueshme e fshatit, në një distancë rreth 600m
nga shtëpia më e afërt dhe rreth 1.2 km nga ajo më e largët, ndërsa distancat nga liqeni
deri në Dragash apo në Prizren janë rreth 7.5km gjegjësisht rreth 12.5km.

Fig. 2. Pozita e lokacionit (burimi: https://www.google.com/earth/)
3

https://sq.wikipedia.org/wiki/Brezna_(Sharr)
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E gjithë zona përreth Liqenit është e përbërë nga parcela me sipërfaqe të ndryshme,
të cilat janë në pronësi të banorëve të zonës, si prona shoqërore por ka edhe qytetarë nga
qytete të tjera të cilët kan blerë parcela këtu me qëllim të ndërtimit të vilave apo
pushimoreve për t’i shfrytëzuar për pushime.
Fshatrat përreth janë të shumta, të cilat shtrihen në një rreze prej 2 deri 5 km nga liqeni.
Disa nga këto fshatra janë zona me potencial për zhvillim dhe si të tilla, bashk me Liqenin
e Breznës, mund të krijojnë një zonë më të gjerë turistike.

Fig. 3. Ndërlidhja e Liqenit me zonat tjera me potencial për zhvillim turistik (burimi:
hulumtimi)

3.2 Madhësia dhe dimensionet
Lokacioni ka një madhësi/sipërfaqe mjaft të madhe gjë e cila na jep mundësinë për
planifikim pa kufizime në aspektin sipërfaqësor. Këtu me rëndësi janë dimenzionet dhe
madhësia e Liqenit pasi që synohet që ky të jetë në fokus apo pjesa e rëndësishme dhe
kryesore në planifikim.
Liqeni mendohet se është krijuar në kohën e neogjenit (mijëra vite më parë). Nga
ajo kohë e deri më tani madhësia e tij është zvogëluar dukshëm si pasojë e ndryshimeve
klimatike.
Gjatësia e liqenit arrinë rreth 250m, gjerësia rreth 100m dhe thellësia maksimale arrin
deri në 10m, ndërsa gjatësia perimetrike sillet rreth 500m.
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3.3 Topografia
Lokacioni ka një pozitë shumë të mirë gjeografike, terreni është kryesisht i rrafshët
me një pjerrtësi mesatare rreth 2% në pjesën më të madhe ndërsa në pjesën perëndimore
vërehet një pjerrësi më e madhe.
Në strukturën e vegjetacionit në përgjithësi dominojnë kullosat, ndërsa pyjet
mbulojnë sipërfaqe simbolike.
Forma e topografisë në të gjithë fshatin është e përshtatshme për zhvillimin e
sporteve/aktiviteteve të ndryshme verore dhe dimërore. Pra përveq sporteve të zakonshme,
mund të ketë aktivitete më të veqanta siq janë: skijimi, vrapimi, garat me kuaj e tek liqeni
edhe noti, peshkimi apo edhe patinazhi gjatë dimrit kur temperaturat e ulëta e ngrijnë
shtresën e epërme të Liqenit.

Fig. 4. Topografia- izohipsat e lokacionit (burimi: hulumtimi)

3.4 Infrastruktura dhe çasjet
Infrastruktura rrugore nuk është në gjendjen e dëshiruar, si rruga që të shpie nga
qyteti deri në fshat, poashtu edhe rruga që të shpie nga fshati deri tek lokacioni.
Gjerësia e tanishme e rrugës është rreth 3,5m, gjë që nuk i plotëson as standardet minimale
të një rruge. Shtigje për këmbësor nuk ka fare në asnjë pjesë të rrugës.
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Sistemi i furnizimit me energji elektrike është i instaluar në të gjithë zonën, pavarësisht
faktit se mungesa e energjisë elektrike është e theksuar, ndërsa sistemi i telefonisë fikse
dhe asaj mobile mbulon pjesën më të madhe por akoma nuk është në nivelin e duhur.
E gjithë infrastruktura nuk arrin deri brenda lokacionit ku do të zhvillohet projekti
urbanistik por që është afër dhe nuk paraqitet ndonjë problem për t’a përcjellur atë deri në
vendin e dëshiruar.

Fig. 5. Qasjet e mundshme në lokacion (burimi: hulumtimi)
Aktualisht janë dy mundësi për qasje në lokacion (shih në fig. 5.: qasja 1 dhe qasja2), këto
rrugë janë ekzistuese por janë të parregulluara, qasja 1 është direkt nga rruga kryesore që i
lidhë qytetin e Prizrenit me atë të Dragashit ndërsa qasja 2 është rrugë e cila vie duke
kaluar nëpër brenda fshatit Brezne. Qasja 3 është si propozim i ndërtimit të një rruge e cila
do të lehtësonte qasjen në lokacion, një mundësi më e lehtë dhe më e mirë ndërlidhëse e
cila do të shkurtonte distancat dhe një mundësi më e mirë për të bërë një rrugë që do t’i
plotësonte të gjitha standardet.

3.5 Ndikimi i kushteve klimatike dhe diellosja
Nuk ka të dhëna të posaçme për zonën e Liqenit të Breznës por janë të dhënat
mesatare për komunën e Dragashit në përgjithësi të cilat mund të merren si të dhëna të
përafërta apo të njëjta me ato të fshatit Brezne.
Komuna e Dragashit ka klimë subalpine me temperaturë mesatare vjetore prej 8,6oC.
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Verat janë të shkurta dhe të freskëta me temperature mesatare prej 18,1oC, me dimra të
gjatë dhe relativisht të ftohtë. Temperatura mesatare gjatë periudhës së vegjetacionit nga
prilli në shtator është 15oC.4
Temperaturat maksimale të regjistruara janë 36,5oC në korrik dhe ajo minimale -21,5oC në
janar.5 Malet e larta që e rrethojnë të gjithë komunën, i mbrojnë vendbanimet/fshatrat nga
kushtet ekstreme klimatike dhe krijojnë mikroklima të buta. Është relativisht e strehuar
nga erërat e forta, përgjithësisht erërat fryjnë nga verilindja dhe jugperendimi.6

Fig. 6. Drejtimi i erërave (burimi: hulumtimi)
Është nivel i lartë i reshjeve të shiut dhe borës, toka është e mbuluar me borë afërsisht 120
ditë gjatë vitit.

3.6 Rregullimi urb/ arkitektonik
Lokacioni është i pastërt nga ndërtimet, deri në një rreze prej 700m nuk ka asnjë
lloj të ndërtimeve përveq disa pushimoreve/verandave me material druri që gjenden rreth
bregut të liqenit, të ndërtuara nga banorët e fshatit por të cilat nuk paraqesin problem pasi
që lehtë mund të largohen nga aty. Pra nuk ka asnjë pengesë që do t’a vështirësonte
planifikimin sa i përket aspektit urban arkitektonik.

4

Atllasi i zhvillimit të qëndrueshëm: Vëllimi 2 (Draft) Bazat, UNDP, qershor 2012
Nga Agjenda e Zhvillimit Komunal 2004-2006, Komuna Dragash (Agjendën zhvillimore të komunës së
Dragashit për periudhën 2004-2006)
6
Nga Agjenda e Zhvillimit Komunal 2004-2006, Komuna Dragash
5
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3.7 S.W.O.T analiza
Përparësitë


Liqeni si potencial për zhvillimin e turizmit gjatë verës dhe gjatë dimrit



Pozitë e favorshme gjeografike për zhvillimin e bujqësisë



Pasuritë natyrore (pyjet, resurset minerare, bimët shëruese, burimet e pasura
me ujë dhe potenciali turistik i tyre)



Kultivim ekologjik dhe produkte të shëndetshme bujqësore



Hapësira të bollshme për zhvillim e bujqësisë dhe kultivimin e kulturave
bujqësore



Popullsi multi-etnike



Terrene të përshtatshme për zhvillim rekreativ dhe për turizëm



Shfrytëzimi i energjisë diellore për ngrohje të ujit gjatë verës



Potecial për prodhimin e energjisë alternative (erës)



...

Mangësitë


Mungesa e mjeteve financiare për projekte zhvillimore



Mungesa e subvencioneve



Përkrahja e sektorit privat në avansimin dhe zgjerimin e aktiviteteve të tyre
prodhuese



Mungesa e shërbimeve



Niveli i ulët i shërbimeve arsimore



Menaxhimi i burimeve ujore



Trajtimi i ujërave të zeza



Punimi i tokës



Shfrytzimi joracional i resurseve natyrore



Infrastruktura rrugore/transporti



Mungesa e investimeve në turizëm



Mungesa e kapaciteteve për mbrojtjen e mjedisit



…
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Mundësitë


Zgjerimi i aktiviteteve ekonomike



Lehtësime në shkollimin e të rinjëve



Përmirësimi i shërbimeve



Promovimi i trashëgimisë kulturo-historike e shpirtërore



Shfrytëzimi i sipërfaqeve të mëdha të kullosave për zhvillimin e blegtorisë



Ripyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura pyjore



Promovimi i turizmit



Subvencionimi i atyre që merren me bujqësi



Zhvillimi i infrastrukturës rrugore dhe teknologjike



Zhvillimi i sistemit të ujitjes për prodhimtarinë bujqësore



Mundësia për zhvillimin e ndërmarrsisë së gjelbër



…

Rreziqet


Depopullimi



Shkalla e lartë e papunësisë



Varfëria



Menaxhimi dhe kujdesi ndaj resurseve natyrore



Degradimi i trashëgimisë kulturo-historike



Degradimi i trashëgimisë natyrore



Rritja/zhvillimi i vendbanimit në mënyrë të pakontrolluar



Prerja ilegale e pyjeve



Mosmbështetje projekteve fillestare (start-up)



Pakësimi i prodhuesve bujqësor me pakësimin e banorëve në fshat



Rritja e ndotjes



Zvogëlimi i biodiversitetit



…

[burimi: Analiza hapësinore për komunën e Dragashit, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.]
[burimi: Instituti GAP, Komuna e Dragashit: problemet kryesore dhe trendët buxhetor.]
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3.8 Përmbledhje nga analizat S.W.O.T

Liqeni si fenomen i rrallë që është, bën që ky lokacion të jetë më i vlefshëm, më
atraktiv dhe me interes për njerëzit që zgjedhin për të kaluar një pjesë të kohës së tyre në
këtë zonë. Fakti që edhe vendbanimet që janë përreth apo afër këtij lokacioni kanë zona
me potencial për zhvillim është shumë pozitiv ngase të gjitha këto zona do të përbëjnë një
zonë më të gjerë turistike, që nënkupton: turistët do të vijnë për vizitë sepse në Brezne
është liqeni fenomen shumë i rrallë i llojit të tillë, por jo vetëm, turistët kan një motiv
shtesë për të vizituar zonën ngase afër liqenit është Guri i Zi, një zonë në vargmalet e
Sharrit, me terren shumë të përshtatshëm për skijim, apo do të vijnë edhe për t’i vrojtuar
pasurit natyrore, kafshët e egra, do të vijnë për të mbledhur bimë unike shëruese, për të
vrojtuar dhe për t’u argëtuar në peisazhet e bukura që ofron natyra.
Tek liqeni, ku parashihet të zhvillohet fshati, pozita gjeografike është e mirë, terreni i
rrafshët mundëson lehtësime në ekzekutimin e ndërtimeve. Ka sipërfaqe të bollshme për
kullosa, për kultivimin e produkteve bujqësore, për rritjen e bagëtive por ka edhe sipërfaqe
pyjore për të zhvilluar aktivitete të ndryshme, p.sh.: përpunimin e drurit.
Klima subalpine është një favor në këtë rast pasi na mundëson që turistët të kenë
interes me e vizitu këtë zonë përgjatë katër stinëve dhe jo vetëm në një stinë.
Nga analizat S.W.O.T, mund të shohim se ky rajon ndanë pothuajse të njëjtat sfida si
çdo rajon tjetër në Kosovë, siç janë:


Burime të pasura natyrore të cilat nuk janë menaxhuar siç duhet apo në disa raste
janë keqpërdorur;



Shërbime të dobëta për përkrahjen dhe zhvillimin e bizneseve;



Infrastrukturë e dobët zhvillimore;



Një popullsi e re me potencial të zhvillimit intelektual por që i mungon qasja e
lehtë në trajnime, shkollim dhe zhvillim profesional.



…

Ky rajon ka potenciale të shumta për zhvillim në fusha të ndryshme, veqanërisht në
bujqësi e blegtori p.sh: mund të subvencionohen dhe të motivohen banorët duke iu
mundësuar plasimin më të lehtë në treg të produkteve bio të qumështit, mishit, pemëve,
perimeve etj. por edhe në turizëm malor, duke pasur parasysh faktin se ky rajon ka një
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pozitë të favorshme gjeografike për zhvillimin e turizmit veror apo dimëror, duke
promovuar vendet me potencial, duke ndërtuar pista për skijim, ka pasuri natyrore,
resurse, bimë mjekuese.
Ka gjithashtu Liqenin e Breznës si potencial për zhvillim të turizmit i cili mund të
përdorej në çdo stinë të vitit, mund të përdoret për not dhe peshkim gjatë kohës së nxehtë
por pse jo edhe për patinazh gjatë dimrit kur temperaturat janë të ulëta dhe shtresa e akullit
është në trashësinë e duhur sa nuk do të paraqiste rrezik për plasaritje apo thyerje.
Mundësitë për zhvillim të gjerë që i ka ky rajon, fatkeqësisht nuk janë të shfrytëzuara
aq sa duhet. Ka mundësi për zgjerimin e aktiviteteve ekonomike e kulturore, të bëhen
lehtësime në shkollimin e të rinjëve, mundësia për zhvillimin e infrastrukturës rrugore në
mënyrë që të jetë një qasje më e lehtë dhe më me vullnet e vizitorëve, mundsia për
subvencionim/ mbështetje financiare për zhvillimin e ndërmarrësisë së gjelbërt e shumë e
shumë mundësi të tjera…
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4. HULUMTIMI

4.1 Metodat hulumtuese
Hulumtimi është proces që e marrim përsipër ta kryejmë kur kemi pyetje që lidhen me një
çështje të caktuar dhe që duam t’i japim përgjigje, na duhet të fitojmë njohuri të reja mbi
çështje, fenomene e aspekte që lidhen me fushën tonë studimore apo duam ta zgjerojmë të
kuptuarit e gjërave, aktiviteteve apo fenomeneve të ndryshme.
Hulumtimi është proces që merret me shqyrtimin dhe përpunimin e të dhënave kërkimore,
është proces që synon zbulimin e fakteve të reja përmes shqyrtimit të çështjeve,
fenomeneve e proceseve sociale, politike, ekonomike, kulturore, humane etj.
Ka disa metoda që përdoren për të realizuar një hulumtim: metoda kuantitative, metoda
kualitative, metoda krahasuese, metoda e përzier etj.
Projektin tonë do ta bazojmë në disa hulumtime e analiza që do t’i bëjmë, si:


Shqyrtim të literatures;



Raste studimore;



Dokumente komunale dhe Plani zhvillimor komunal (PZHK).

4.2 Shqyrtimi i literaturës
Urbanistika/planifikimi urban nuk ka lindur njëkohësisht me zhvillimet teknike e
ekonomike që mundësuan lindjen dhe transformimin e qyteteve/vendbanimeve. Kjo
(urbanistika) u formua më vonë, kur efektet/ ndikimi sasior i transformimeve u bënë të
dukshme dhe krijuan konflikte deri në atë pikë sa u bë e nevojshme dhe e domosdoshme
një ndërhyrje për të ndaluar këto konflikte dhe për të përmirësuar gjendjen e krijuar.
Nga ajo kohë (shek.XIX) e deri më sot kan ndryshuar pikëpamjet dhe mënyrat e
planifikimit urban, pasiqë çdoherë pas çdo organizimi apo planifikimi të rregullimit urban
dhe të veprimtarive e jetës shoqërore paraqiteshin probleme/pakënaqësi të natyrave të
ndryshme.
Me kalimin e kohës, ekspertët e fushave të ndryshme, bashkërisht, duke analizuar
mundësitë dhe mangësitë, përparësitë dhe rreziqet e organizimeve urbane nga e kaluara,
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kan nxjerrë ide dhe mënyra më të mira, më të avancuara për një planifikim më të mirëfillt
dhe më të qëndrueshëm përgjatë kohës.
Nëse e krahasojmë urbanistikën në kohët e mëhershme, p.sh.: në kohën e revolucionit
industrial me urbanistikën e ditëve të sotme, vërejmë se ka dallime dhe përmirësime të
dukshme në konceptin e zhvillimit të vendbanimeve.
Me zhvillimin e hovshëm industrial u bë edhe rritja e dukshme e numrit të popullsisë
nëpër zonat industrial, me ç’rast u rrit edhe nevoja për banim/shtëpi(banesa). Si rrjedhojë,
u bë ndërtim dhe zhvillim i pakontrolluar i vendbanimeve, qëllim kryesorë ishte “streha”
(një vend për të fjetur) dhe aspak nuk i jepej rëndësi aktiviteteve tjera shoqërore dhe
jetesës së shëndetshme.
Sot është një koncept krejt tjetër nga ata të mëparshmit. Përveq “strehës”, rëndësi e madhe
i kushtohet edhe funksioneve tjera si: forma arkitektonike e ndërtesave në veqanti dhe e
vendbanimit në përgjithësi, çasjeve, komunikimit (rrugëve,shtigjeve,…), jetës së
shëndetshme (ambientit, gjelbërimit, hapsirave rekreative, burimeve të ripërtëritshme),
zhvillimit social (kulturor, trashëgimi, jetë të përbashkët shoqërore), zhvillimit ekonomik
etj., dhe gjithmonë duke pasur një vision për zhvillim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm.

Fig. 7. Trekëndëshi i objektivave – zhvillimi i qëndrueshëm hapsinor (burimi: hulumtimi)
Në vitin 1999 Bashkimi Europian ka hartuar një plan të quajtur Perspektiva Europiane
për Zhvillim Hapsinor. Synimi i këtij plani është që të punohet drejt një zhvillimi të
qëndrueshëm të balancuar të territorit në Bashkimin Europian.
Çka është e rëndësishme këtu, është që të sigurohet se tre qëllimet kryesore të
politikave europiane janë arritur/zhvilluar barabar në të gjitha regjionet e BE-së. Këto tre
qëllime janë:
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Kohezioni ekonomik dhe shoqëror



Ruajtja dhe menagjimi i resurseve natyrore dhe trashëgimisë kulturore



Konkurrencë më të balancuar në territorin europian7

Pasiqë zonat rurale në BE përbëjnë rreth 90% të territorit dhe mbi 50% e popullsisë jetojnë
në zona rurale8, në planin e BE-së parashihet edhe ndërrimi i rolit dhe funksionit të zonave
rurale, rritja e ndërvarësisë së zonave urbane dhe rurale.
Rreth mënyrës dhe formës së organizimit të vendbanimeve/fshatrave në përgjithësi por
edhe fshatrave turisike në veqanti, ka shumë ide dhe koncepte të ndryshme nga autorë apo
planer të ndryshëm.

Fig. 8. Skema të organizimit të vendbanimit (burimi: hulumtimi)
Një planifikim i mirë i hapësirës dhe vendbanimit përcaktohet nga termat e mëposhtëm:


Një qytet i mirë për të ecur dhe për të qëndruar për një kohë më të gjatë: kushte të
favorshme klimatike, kushte të mira për persona me nevoja të veqanta, pamje të
bukura, ndriqim të mirë, distanca të shkurtëra etj.



Një qytet i mirë për shkëmbime sociale dhe kulturore: hapësira për aktivitete
kulturore, hapsira publike për të gjithë pa dallime, hapësira të vogla komerciale,…



Një qytet i mirë për të biseduar, për të shikuar dhe për të përjetuar: nivel i ulët i
zhurmës, hapsira publike intime, pamje të mira dhe detale të bukura,…



Një qytet i gjallë, i larmishëm dhe i sigurt për të lëvizur: shumëllojshmëri aktivitetesh ditën dhe natën, vende dhe rrugë të sigurta ditën dhe natën,…9

7

European Spatial Development Perspective, European Communities, 1999
European Spatial Development Perspective, European Communities, 1999
9
Gehl, J. Public Spaces and Public Life, Adelaide, 2002
8
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Fig. 9. Skemë e organizimit të vendbanimit sipas Oscar Newman (burimi:Creating Defensible
Space10)

Kjo figurë tregon një zonë banimi të organizuar në mënyrë hierarkike me hapsira private,
gjysëm private, gjysëm publike dhe publike. “Struktura e qartë forcon mbikqyrjen
natyrore, i ndihmon banorët të dinë se cilit grupacion i takojnë dhe përmirësohet mundësia
për të marrë vendime grupore në lidhje me problemet e përbashkëta”(përkth.).11
Edhe pse larmia është një shenjë dalluese e fshatit, studiuesit kanë identifikuar dy forma
kryesore të fshatrave. Këto dy forma janë: roadside (në anë të rrugës) dhe squared (katror)
(Sharp, 1946). Mund të jetë e mundur të gjenden fshatra të veqanta që janë shembuj të
pastër të një forme apo tjetrës, por shumica janë hibride që përmbajnë attribute të secilit.12

Fig. 10. Forma e fshatit “në anë të rrugës” (burimi: Village planning handbook)
10

Newman, O. Creating Defensible Space. Washington DC, 1996
Gehl, J. Life Between Buildings. Washington DC, 2011
12
Sharp, Th. The Anatomy of the Village. Manchester, 1946
11
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Kjo formë e organizimit të fshatit konsiston me disa seri të strukturave që qëndrojnë
apo janë të vendosura krah për krah në një linjë paralele me një rrugë apo me disa rrugë
qofshin ato kryesore apo dytësore.
Fshati me formën “në anë të rrugës” shpesh gjendet në kryqëzimin e dy ose më shumë
rrugëve me struktura që shtrihen poshtë secilës për një distancë. Një nga tiparet më të
rëndësishme të fshatit “në anë të rugës” është marrëdhënia midis vendosjes së strukturave
dhe rrugës. Vendosja e strukturave ndërpret rrjedhën e rrugës si fizikisht ashtu edhe
vizualisht. Sipas Sharp-it fshati “përmban” rrugën, apo thënë ndryshe, rruga është elementi
kyç i një fshati.
Për dallim nga kjo formë e fshatit, forma e fshatit katror zakonisht rezulton nga një
qasje e planifikuar e strukturuar në formimin e një fshati në vend të një procesi të
ngadalshëm evolucionar. Shembulli më i qartë i kësaj forme është fshati tipik i New
England13. Organizimi i strukturuar i këtij fshati është lehtësisht i dukshëm në
shpërndarjen e saj të funksioneve, structures dhe hapësirës.

Fig. 11. Forma katrore e fshatit (burimi: Village planning handbook)
Forma katrore e fshatit zakonisht përbëhet nga një zonë qendrore, e hapur dhe e
përbashkët, e rrethuar nga institucione publike lokale si aktivitetet fetare dhe/ose
qeveritare (Sutro, 1990). Shtëpitë e kolonëve rrethonin këtë zonë qendrore/bërthamë.
Fshati ishte i rrethuar nga të gjitha anët nga fushat e ndryshme të përdorura për të
mbështetur aktivitetet bujqësore të banorëve. Kohët e fundit, në fund të shekullit XX e
tutje, planifikuesit kanë avancuar edhe më tutje në konceptin e zhvillimit dhe planifikimit
hapësinor.
13

New England është regjioni më i vjetër i definuar qartë në Shtetet e Bashkuara
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Tani gjatë planifikimit për zhvillimin e vendbanimeve/fshatrave/qyteteve analizohen
mirë të gjitha rrethanat, kushtet klimatike, ekonomike, resurset, trashëgimia e të tjera dhe
merren si bazë kryesore për planifikim. Me kujdes të veqant trajtohen elementet që janë të
rralla si fenomene, p.sh: një monument historik, trashëgimi kulturore, pasuri natyrore të
cilat merren si përparësi që ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e një vendbanimi të
qëndrueshëm.
Më shumë rëndësi i jepet ambientit dhe shoqërisë, zhvillimin e vendbanimit në/rreth
një ambienti dhe peisazhi të bukur natyror dhe krijimit të kushteve apo rrethanave për të
zhvilluar aktivitete të ndryshme të cilat do të siguronin një socializim më të mirë të
banorëve. Synohet që vendbanimet të jenë në një përbërje të përzier, vend për të jetuar por
edhe për të punuar, një vendbanim që do të jetë mv i pavarur nga luhatjet e ekonomisë dhe
politikës, një vendbanim i cili do të gjeneron të ardhura nga turizmi apo nga
produktet/shërbimet, si shembull në vendbanimet rurale mund të krijohen të ardhura dhe
një pavarësi financiare nga prodhimet bujqësore, ushqimet tradicionale etj.

4.3 Përmbledhje nga shqyrtimi i literaturës
Gjatë shqyrtimit të literaturës, vërehen dallime në konceptet e planifikimit dhe
zhvillimit të vendbanimeve, qofshin ato rurale, suburbane apo urbane.
Planifikimi dhe zhvillimi i vendbanimeve përgjat viteve është bërë në forma të
ndryshme. Nëse merren parasysh zhvillimet prej revolucionit industrial në Angli e Francë
e pastaj edhe në vende tjera, në fund të shekullit XVIII e deri në ditët e sotme, vërehen tre
koncepte bazë të zhvillimit të vendbanimeve:


Periudha gjatë revolucionit industrial (shek. XVIII-XIX)

Gjatë kësaj periudhe u bë një zhvillim i hovshëm industrial dhe filloi ndërtimi i shtëpive
afër dhe rreth fabrikave. Ky ndërtim u bë në mënyrë të pa kontrolluar dhe pa asnjë kriter,
si pasojë, shumë shpejt erdhi deri te një kollaps ku u paraqiten shumë probleme si në
aspektin funksional, arkitektonik, social, shëndetësor e probleme të tjera.


Fillimet e legjislacionit modern urbanistik në Angli e Francë

Përmes këtij legjislacioni synohej që të arriheshin përmirësime në jetën e njerëzve
duke i larguar fabrikat nga zona e banimit, duke ndërtuar infrastrukturë më të mirë, rrugë
kanalizime dhe duke i hartuar disa pika si kritere themelore se si duhet të jetë e ndërtuar
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një shtëpi që të jetë e shëndetshme, sjellja e gjelbërimit afër apo në zonën e banimit. U
krijuan sheshe dhe hapësira më të mëdha publike, kështu vendbanimet/qytetet filluan të
merrnin frymë më lirshëm në krahasim me periudhën e revolucionit industrial.


Periudha moderne

Mund të thuhet se koncepti i organizimit të vendbanimeve në kohën moderne është një
kombinim i koncepteve tjera të mëhershme, duke i marrë elementet pozitive të tyre
njëkohësisht duke eliminuar ato elemente që konsiderohen si negative ose jo të mira.
Edhe në periudhën moderne ka dallime në planifikim sa i përket fokusit në
prioritete zhvillimore dhe në “kufizimin” e rritjes apo zhvillimit të vendbanimit përgjat
viteve.
Për dallim nga vitet 1960-70 ku rrugët, dhe pastaj ndërtesat janë përhapur “rastësisht”
nëpër hapësirë, duke mos menduar se çka do të ndodhë pas disa viteve, tani planifikimi
dhe zhvillimi i vendbanimeve bëhet duke pasur kujdes rritjen, e cila nuk duhet të jetë e
pakufij-shme dhe se gjithmonë duhet të mendohet që natyra të jetë çdoherë prezente në
rrethinë.
Pra synohet të ndërtohen apo të zhvillohen vendbanime të qëndrueshme.
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4.4 Raste studimore
Në vazhdim i prezantojmë disa raste të zhvillimit urban të zonave të caktuara të
cilat i kemi analizuar dhe kemi vërejtur që projektuesit kanë zhvilluar një koncept
bashkëkohorë, projekte të qëndrueshme ku i përdorën kushtet lokale si bazë të koncepteve
të tyre zhvillimore. Kur themi kushtet lokale, kuptojmë që nuk mundohen që të ndryshohet
rrjedha në tërësi e jetës së banorëve, aktivitetet e tyre të punës dhe ato shoqërore etj., pra
nëse supozohet se banorët e zonës merren me bujqësi, nuk tentohet që të largohen apo t’u
ndalohet ky aktivitet por synohet që të krijohen kushtet edhe më të favorshme për
zhvillimin e atij aktiviteti, infrastrukturë më mirë të organizuar dhe në shumë raste ky
aktivitet do të shfrytëzohej edhe si atraksion dhe diqka tërheqëse në aspektin e zhvillimit
të turizmit.
Ideja është që të gjitha kapacitetet, pasuritë apo resurset që gjenden në një vend, të
shfrytëzohen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke i bërë ato si shkak për tërheqjen e
njerëzve për të banuar në ato vende, si mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik, si një mundësi për zhvillimin e turizmit kur jemi në zona rurale, malore apo në
zona të ndonjë rëndësie të veqantë.

4.4.1 “City in Nature” | Tredje Natur
Qyteti në natyrë është propozim i Tredje Natur për projektimin e ndërtesave të
banimit dhe ndërtesave tjera në garën e planifikimit “City in Between” në Aalborg-un
lindor të Danimarkës.

Fig. 12. Dukje nga propozimi “City in Nature” (http://www.arch2o.com/wpcontent/uploads/2016/09/Arch2O-City-In-Nature-Tredje-Natur-10.jpg)
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“Në vitet 1960 dhe 70 kemi përhapur shtëpitë dhe rrugët rastësisht në të gjithë
vendin, me një ritëm të barabartë me të gjithë ndërtimin e 1000 viteve të mëparshme të
vendosura së bashku. Ne menduam se mund të ndërtonim kudo që të dëshironim dhe se
rritja ekonomike do të vazhdonte në një të ardhme të pafundme. Qëndrueshmëria nuk ishte
në agjendë. “City in between” (qyteti në mes) mbështetet fuqimisht në natyrën. Rritja nuk
është e pakufishme, dhe ne nuk mund të ndërtojmë shtëpitë ku të duam pa menduar për
peisazhin si një fqinj. Qëndrueshmëria është tani në agjendë. Kufiri i qytetit duhet të
caktohet, natyra duhet të afrohet me qytetin – një qytet në natyrë”.14

Fig. 13. Shpërndarja e ndërtimeve nëpër hapësirë (burimi: archdaily.com)
Njerëzit e Aalborgut u vendosën në malet e thata dhe të sigurta të grykës/gjirit
“Limfjord”, me pamje në të gjithë peisazhin.
U përdorën kushtet lokale si bazë për krijimin e konceptit. Shikojmë modelet e
zhvillimit të Aalborgsit, qendrën historike të qytetit, gjeologjinë, topografinë dhe të fundit
por jo për nga rëndësia, ujin.
Kjo është kryesisht për njerëzit, për të krijuar një vend të gjallë dhe frymëzues për të
jetuar, ku njerëzit mund të takohen dhe të krijojnë një qytet të qëndrueshëm.
Njerëzit në këtë regjion besojnë se janë fqinjë të mirë dhe e vlerësojnë natyrën dhe
pikërisht këto dyja u përdorën si tema kryesore për të punuar në këtë zhvillim të ardhshëm.
“Propozimi fokusohet në natyrën. Ideja nuk është të rregulloj peisazhin por ta bëj
atë më efikas/eficient, kështu që nuk ka më përmbytje dhe ta ndryshoj atë tërësisht, jo si
një peisazh por si natyrë. Dhënia e një zone, e cila aktualisht rregullohet nga njerëz (si
bujqësia) në proceset natyrore.”15 (përkth.)

14
15

https://www.arch2o.com/city-nature-tredje-natur/
https://www.arch2o.com/city-nature-tredje-natur/
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Fig. 14. Koncepti zhvillimor i zonës (burimi: https://www.archdaily.com/266077/climate-adaptedneighborhood-tredje-natur/skk_sankt-kjelds-square_diagrams)

Propozimi i këtij projekti gjithashtu bazohet në konceptin e qyteve të vjetra të fortifikuara,
siç është Volsted, që ndodhet 15 km në jug të Aalborgut. Një qytet i fortifikuar është një
lloj fshati nga mesjeta ku fermat janë të vendosura në një zonë kufitare rreth fortesës, e
cila krijon një peisazh të brendshëm funksional, ku jetonin kafshët. Fushat e përbashkëta
ishin korniza sociale për fshatin, ku njerëzit takoheshin dhe ishin pjesë e komunitetit.
Forma koncentrike e qytetit të fortifikuar është modeli për zhvillimin e aalborgut lindor.
Bazuar në historinë, vendin dhe kushtet paraprake, u krijua një vision i qartë se si hapësira
mund të evoluojë. Ngjarjet e reja, zonat, lagjet dhe fshatrat e reja mund të mendohen si
përparimi i shumë faktorëve dhe jo një ndërtim i ri, i bazuar në asgjë.

4.4.2 “Vinge Masterplan” | EFFEKT + Henning Larson Architects
Vinge është vendosur të jetë një qytet i ri i planifikuar në një mjedis skenik
natyror, vetëm 30 minuta larg nga Kopenhaga. Një projekt i madh si në nivel rajonal dhe
ndërkombëtar, Vinge do të strehoj 10.000 banor dhe do të punësoj 4.000 persona.

Fig. 15. Dukje nga Masterplani (burimi: https://www.archdaily.com/376167/vinge-masterplanproposal-effekt-henning-larson-architects)
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Stacioni i Vinge-s është marrë si pikë fillestare dhe qendër e qytetit. Këtu jeta e
qytetit është intensifikuar dhe banorët, vizitorët dhe banorët e periferisë arrijnë në mëngjes
dhe mbrëmje.
Jeta e Vinge-it sillet rreth një hapësire qendrore të parkut, Zemra e Gjelbërt, duke
bashkuar më të mirën e dy botëve: jeta urbane dhe shërbimet me një vend skenik dhe
mjedise rekreative.

Fig. 16. Pikfillimi/qendra (majtas) dhe zemra e gjelbërt (djathtas) (burimi:
https://www.archdaily.com/376167/vinge-masterplan-proposal-effekt-henning-larson-architects)

Zemra e Gjelbërt është një hapësirë unike urbane që integron natyrën, jetën urbane dhe
infrastrukturën e këmbësorëve, këtu në këtë zonë banorët vendas dhe ata nga periferia
qarkullojnë vetëm me bicikleta dhe në këmbë.
Këtu banorët e qytetit mblidhen për rekreacion, pazar, sport dhe aktivitete tjera. Qendrat e
shkollave dhe kujdesit për fëmijët, klubet sportive dhe shtëpitë e klubeve janë të gjitha të
rregulluara rreth “The Green Heart” dhe janë në afërsi të stacionit të trenit.
Zemra e Gjelbër është një lloj i ri i hapësirës urbane që bashkon qarkullimin e
këmbësorëve të qytetit dhe transportin publik me funksione urbane në mënyrë që të krijoj
një bazë unike për jetën, aktivitetet dhe komunitetet e qytetit.
Për dallim nga periferia tradicionale, qyteti duhet të mbajë lloje të ndryshme tipologjishë
relativisht të dendura me kopshte të vogla dhe zona të mëdha të përbashkëta.
Zemra e gjelbër shërben si kopshti i komunitetit të qytetit ku jeta e qytetit mund të
shpaloset. Përgjat perimetrit të qytetit struktura bashkohet me peisazhin përreth.
Kjo rezulton në një qytet me takime unike midis peisazhit dhe vendbanimit, të dyja, në
qendër dhe përgjatë skajeve.
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Pëlhura e dendur urbane krijon një mjedis urban të gjallë, ndërsa peisazhi dhe natyra janë
gjithmonë të pranishme.16
Nga “zemra e gjelbërt” janë krijuar korridore të gjelbërta që lidhin me peisazhin përreth.
Këto korridore janë për të siguruar hapësirë për kafshët e egra që të përhapen, për të
akomoduar trajtimin e ujërave lokale të shiut, dhe përfundimisht për të siguruar qasje të
mirë nga ndërtesa në ndërtesë dhe në peisazhin që e rrethon.

Fig. 17. Korridoret e peisazhit (burimi: https://www.archdaily.com/376167/vinge-masterplanproposal-effekt-henning-larson-architects)

Një ambicie kyqe e Vinge-s është që të krijoj një jetë aktive, dinamike dhe të sigurt, afër
natyrës dhe peisazhit. Është i fokusuar mbi jetën e përditshme dhe ka për qëllim të
kombinoj më të mirat çka jeta urbane dhe natyra kanë për të ofruar.

Fig. 18. Kualiteti i jetës urbane në natyrë (burimi: https://www.archdaily.com/376167/vingemasterplan-proposal-effekt-henning-larson-architects)

16

https://www.archdaily.com/376167/vinge-masterplan-proposal-effekt-henning-larson-architects
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4.4.3 “Seestadt Aspern” | Tovatt Architects and Planners
“Ambicia jonë ka qenë të ofrojmë një Masterplan që krijon rrugë dhe hapësira publike që janë krejtësisht
publike, njerëzore, të gjalla, intime dhe të sigurta”
-Johannes Tovatt-

Lokacioni gjendet në Vien, me një sipërfaqe prej 240 hektarësh, i cili do të ngrit
rolin qendror të Vienës në regjion, me potencial të lartë për ngritje ekonomike.

Fig. 19. Dukje nga Masterplani Aspern-Seestadt (http://tovatt.com/projects/urban-design/wien/)
Masterplani u konceptua si një strukturë themelore e dizajnit urban që është
fleksibël dhe mjaft i fuqishëm për t’iu përgjigjur ndryshimit. Seestadt (qyteti i detit)
bashkon jetesën dhe punën, edukimin dhe kulturën, pazarin dhe kohën e lirë në një vend të
vetëm.
Projektuar si një qytet me distanca të shkurtëra, Seestadt u jep përparësi këmbësorëve dhe
çiklistëve. Transporti publik me kapacitet të lartë dhe një koncept mobiliteti inovativ
sigurojnë lidhje superlative në të gjithë qytetin, ndërsa një rrjet i mrekullueshëm i
gjurmëve të këmbësorëve dhe ciklistëve e lidh Seestadt me rrethinën e saj.
Pjesa kryesore e Seestadt është liqeni me një sipërfaqe të konsiderueshme me parkun e tij
përreth.
Si objektiva për t’u arritur në këtë projekt janë:


Krijimi i një strukture urbane multifunksionale



Strukturë stabile urbane me shfrytzueshmëri të ndryshme dhe fleksibile



Hapësira kualitative të cilat krijojnë një identitet për zonën



Sigurimi i komunikacionit me kyqje të mira



Shtrirja dhe organizimi i funksioneve të përziera, në hapësira publike dhe private



…
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Është projektuar me qëllimet që të jetë e afërt për këmbësor në çdo pikë të
dëshirueshme, e lehtë për t’u orientuar, e sigurtë, e këndshme, frekuentim i publikut në
hapësira dhe objekte publike, të ketë hapësira të mjaftueshme për lëvizje, komunikacion
dhe qëndrim.

Fig. 20. Funks. publike(majtas), parku qendror(djathtas) (http://tovatt.com)
Parku qendror e përmban sipërfaqen e madhe të ujit, është zonë e rëndësisë së
veqantë, është pikë qendrore nga ku orientohen të gjitha rrugët.

Fig. 21. Rruga unazore(majtas), zona afariste(djathtas) (http://tovatt.com)

Fig. 22. Zona për shkencë&arsim(majtas),blloqet përgjat U-Bahn-it(djathtas)
(http://tovatt.com)
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4.5 Përmbledhje nga rastet studimore
Shqyrtimi i rasteve studimore është bërë duke marrë për bazë disa pyetje si:


Cilat janë dallimet në mes planifikimit bashkëkohorë dhe planifikimit në të
kaluarën?



Cilat elemente merren më shumë në konsiderim gjatë planifikimit hapsinor dhe
rregullimit urban?



Pse i kushtohet rëndësi e veqantë ekologjisë në përgjithësi dhe ujit në veqanti?



Si është e rregulluar infrastruktura rrugore dhe çasjet?

Nga hulumtimet e mësipërme, ndër të tjera, vërejmë se në planifikimet bashkëkohore
rëndësi e veqantë i jepet natyrës/peisazhit dhe biodiversitetit, ekologjisë, burimeve të
ripërtëritshme dhe jetës sociale, për dallim nga e kaluara ku prioritet ishte vetëm ndërtimi i
objekteve pa pasur një vizion për të ardhmen.
Tani me shumë kujdes trajtohen të gjitha elementet e mundshme që së bashku e përbëjnë
vendbanimin i cili do të funksiononte në mënyrën më të mirë të mundshme.
Nga shumica e rasteve studimore të planifikimit të vendbanimeve/qyteteve në kohën
moderne/bashkëkohore kemi vërejtur se rëndësi e veqantë i është dhënë ujit.
Arsyet pse i është kushtuar rëndësi e veqantë ujit janë: krijimi i një mikroklime në
vendbanim,

biodiversiteti

(krijimi

i

kushteve

për

rritjen

dhe

zhvillimin

e

shumëllojshmërisë së bimëve dhe kafshëve të cilat janë në zhdukje e sipër), krijimi i një
peisazhi më të bukur dhe mundësitë që jep uji për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme
sportive të cilat e bëjnë jetën e banorëve më atraktive dhe të cilat aktivitete ndikojnë për
mirë në jetën shoqërore.
Në shumicën e rasteve, tentohet që automjetet të mbahen sa më larg vendbanimit,
mundësisht mos të kenë fare qasje brenda vendbanimit për arsyen që të ruhet një ambient
sa më i pastërt, pa ndotje dhe pa zhurma.
Nga këto raste studimore, frymëzohemi edhe ne në rastin tonë që fokusin kryesor ta kemi
pikërisht zhvillimin e fshatit turistik rreth bregut të liqenit dhe rregullimin e liqenit në
mënyrë që të jetë sa më i përshtatshmëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në të.
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4.6 Dokumente zhvillimore komunale dhe Plani Zhvillimor Komunal i
Dragashit 2013-2023
Përveq planit zhvillimor komunal (PZHK) si draft, nuk ka ndonjë plan/ projekt tjetër më
konkret për zhvillimin e zonave lokale në veqanti dhe të komunës në përgjithësi.
Drafti aktual i vizionit i formuluar nga grupet punuese është si në vijim:
Dragashi prezanton dhe i ruan traditat.
Porta jugore e parkut nacional Malet e Sharrit me biodiversitet të pasur, infrastrukturë kryevepër me shkallë të duhur, ekonomi të qëndrueshme, burime ekologjike të
shfrytëzueshme dhe bioprodhime të cilësisë së lartë, është një vend ku çdonjëri
dëshiron të vijë dhe të pushojë në natyrën e bukur dhe të pastër. Trashëgimia e
pasur kulturore dhe popullata e gatshme të mirëpresë mysafirët dhe ushqimi vendor
i tërheqin vizitorët vendor dhe ndërkombëtar.17
Përkufizimi i synimeve dhe objektivave të zhvillimit bëhet në përputhje me vizionin.
PZHK përcakton synimet afatgjata sipas termave, në bazë të pikave të forta dhe të dobëta,
si dhe duke marrë parasysh mundësitë potenciale të zhvillimit dhe sfidat e zhvillimit.
PZHK ka marrë parasysh edhe rekomandimet e veqanta nga Planifikimi Hapësinor i
Kosovës për “Zonën Portokalli”, pjesë e së cilës është edhe Dragashi pjesërisht, të cilat
fokusohen në:








Zhvillimin dhe përmirësimin e infrastrukturës fizike
Zhvillimin e një rrjeti atraktiv të qyteteve të planifikuara, me qeverisjen e
shërbimeve publike në favor të qytetarëve, me cilësi të përmirësuar jetese për
qytetarët, punësim dhe barazi sociale
Zhvillimi i bujqësisë
Programi ZHEL (zhvillimi ekonomik lokal) me promovimin e NVM (ndërmarrjet
e vogla dhe të mesme)
Zhvillimi i infrastrukturës rajonale
Zhvillimi i turizmit malor dhe kulturor, mbrojtja e trashëgimisë natyrore, kulturore
dhe historike18

Tek veprimet për mbështetjen e zhvillimit të turizmit, PZHK parasheh zhvillimin e
qendrave turistike në Dragash dhe nëpër fshatra, ku hynë edhe:
“Caktimi i fshatit Brezne si “qendër turistike” dhe pikënisje për ecje, pikniqe, etj. në
liqenin e Breznës: bujtina (hotele, pushimore)”.
17
18

Plani zhvillimor komunal për komunën e Dragashit 2013-2023
Plani zhvillimor komunal për komunën e Dragashit 2013-2023
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4.7 Përmbledhje nga Dokumente zhvillimore dhe Plani Zhvillimor Komunal i
Dragashit 2013-2023
Fushat në të cilat projekti i fshatit turistik mund të ndihmoj në realizimin e objektivave
të Planit Hapsinor për parkun kombëtar “Sharr” janë:


Ekonomia turistike
Aktivitete të llojllojshme turistike-rekreative në sezonën dimërore dhe verore



Veprimtaria bujqësore dhe blegtorale
Pemëtaria dhe prodhimi i produkteve të qumështit (bulmetit)



Veprimtaria pyjore
Ruajtja e drunjëve dhe shfrytëzimi i tyre për industry e jo për djegie



Turizmi
Malor, dimëror, veror, rural, aktivitete në natyrë, alpinizëm, ekskursione etj..
Edhe pse zona e “Fshatit turistik” nuk përfshihet në zonën e parkut kombëtar

“Sharr”, megjithatë projekti ynë do të jetë në përputhje me PZHK dhe me Ligjin për
Mbrojtjen e Natyrës.
Disa nene të ligjit 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës në të cilat bazohemi për projektin
tonë janë:
Neni 11- pika 3.- Në parkun kombëtar lejohen punët dhe veprimtaritë me të cilat nuk
rrezikohet natyra burimore.
Neni 11- pika 5.- Në parkun kombëtar lejohen veprimtaritë hoteliere-turistike dhe
rekreative të cilat janë në funksion të vizitave, arsimimit, nevojave shëndetësore-rekreative
dhe turistike, bujqësia ekstenzive tradicionale, peshkataria nëse nuk rrezikohet ekzistenca
e llojeve dhe baraspesha natyrore në pajtim me këtë ligj dhe planin e menaxhimit.
Neni 13- pika 2.- Në parkun e natyrës lejohen veprimtaritë ekonomike dhe aktivitete
tjera me të cilat nuk rrezikohet roli dhe karakteristikat e rëndësishme të tij.
Neni 55- pika 1.- Ligatinat përfshirë edhe ujërat në kuptim të këtij ligji paraqesin vlera
natyrore dhe për këtë duhet të ruhen në gjendje natyrore ose të përafërt natyrore.
Neni 56- pika 1.- Në ligatina nuk lejohet ndarja e ujë rrjedhjes, tharja, mbyllja ose
ndryshimi i burimit, nëse me këtë rrezikohet ekzistenca e vlerave të natyrës dhe ruajtja e
larmisë biologjike.
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5. PARASHTRIMI I PROBLEMIT
Planifikimi hapësinor i një regjioni duhet të ketë në fokus zhvillimin pozitiv e të
qëndrueshëm si në aspektin:


Funksional



Ekonomik



Social



Arkitektonik



Ambiental



…

Parashtrohen pyetjet se:


A është kjo zonë e rregulluar në aspektin funksional, me rrugë të mira, çasje në
funksione dhe shërbime publike etj.?



Sa është e zhvilluar ekonomia në këtë zonë dhe çka duhet të ndërmerret për të
ndihmuar në zhvillimin apo përmirësimin e kushteve ekonomike?



Sa janë të socializuar banorët e zonës?

Nga analizat e deritanishme të lokacionit/zonës, vërehet se në të gjitha fushat e
sipërpërmendura ka ngecje apo probleme të dukshme.
Rrugët nuk janë në nivelin e duhur, të ngushta, pa shtigje për këmbësor, dhe të
shkatërruara.
Përveq disa ekonomive të vogla familjare, nuk ka ndonjë sipërmarrje më të madhe e cila
do të mundësonte punësimin e një numri më të madh të banorëve të kësaj zone, por, edhe
këto pak ekonomi familjare nuk është se funksionojnë shumë mirë, kanë probleme të
ndryshme si: transporti në distance të largëta, vështirësi në shitjen e produkteve etj.
Sa i përket socializimit të shoqërisë, banorët e zonës, si pasojë e një izolimi, duke pasur
parasysh që Dragashi është zona urbane në skaj të Republikës së Kosovës, si rrjedhojë,
qytetarës atje edhe pse shumica prej tyre të arsimuar, mbase ndër zonat pothuajse më të
arsimuara në vendin tonë, kanë ngelur pak mbrapa me atë që quhet socializimi kulturor.
Pas shqyrtimit të problemeve, sfidave, përparësive, mangësive të zonës, ideja është që të
zhvillohet një “Master plan (plan për rregullimin urban) për jetësimin, funksionalizimin e Liqenit të Breznës si
zonë turistike atraktive për banorët e fshatrave të rrethit por edhe më gjerë”.
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Në përbërje të këtij projekti synohet që të përfshihen objekte apo ndërtesa dhe aktivitete
nga më të ndryshmet, me fokus të veqant në ato që përkojnë më shumë me kushtet, vlerat
dhe traditat e vendasëve.
Përveq ndërtimit të ndërtesave private, hotelerike dhe atyre për shërbime, zhvillimi do të
bazohet edhe në aktivitetet të tjera si:


Zhvillimi i infrastrukturës mjedisore



Promovimi dhe zhvillimi i turizmit malor



Plantacionet për kultivimin e kulturave bujqësore si: pemë, perime, …



Përpunimin e drurit ( veglave bujqësore nga druri)



Fermë të bagëtive, dhenëve, dhive



Përpunimin dhe shitjen e qumështit dhe produkteve të qumështit



Përpunimin e leshit të deleve



Shpeztarisë



Bletarisë



Rritjen dhe mbajtjen e kuajve si rekreacion për turistët



Organizimi i manifestimeve tradicionale



Mundësi për përfitimin e energjisë së ripërtërishme



Organizimin e lojërave dhe garave verore dhe dimërore



Shfrytëzimin e liqenit gjatë stinëve për peshkim, zhytje, rekreacion etj.
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6. VIZIONI DHE PRIORITETET E ZHVILLIMIT TË ZONËS
TURISTIKE
“Një fshat/rajon që do të arrijë standard në zhvillimin
ekonomik e social, duke krijuar kushte për zhvillimin e turizmit,
duke përmirësuar mjedisin dhe duke ruajtur e promovuar
trashëgiminë kulturore”

Prioriteti 1. Kualiteti jetës.Zhvillimi i një fshati ku individët dhe familjet mund të kenë një jetë të shëndetshme, një
jetë të lumtur, pa stres dhe pa probleme.
Prioriteti 2. Shpirti i vendit (genius loci).Zhvillimi i një fshati që ka karakter, që ka një histori, një pasuri natyrore, trashëgimi dhe
kulturë unike.
Prioriteti 3. Një vend për të jetuar dhe për të punuar.Një fshat që iu jep mundësi më shumë njerëzve të punojnë pranë vendit ku jetojnë, duke
shfrytëzuar mundësitë lokale dhe duke krijuar vende të përshtatshme për punë.
Prioriteti 4. Një “strehimore” e pavarur.Një fshat që krijon më shumë pavarësi nga luhatjet e ekonomisë dhe politikës, duke
gjeneruar të ardhura nga turizmi dhe nga prodhimet bujqësore, duke vlerësuar dhe
shfrytëzuar aftësitë e banorëve lokal.
Prioriteti 5. Zhvillimi i potencialeve për produkte vendore.Inkurajimi dhe stimulimi i banorëve vendas që të merren me bujqësi dhe me shërbime, me
përpunimin e produkteve bujqësore dhe ushqimeve tradicionale.
Prioriteti 6. Forcimi i burimeve njerëzore dhe rritja e punësimit.Rritja e investimeve në arsim, bursa për nxënës dhe student, ngritja e vazhdueshme e
vetëdijes për rëndësinë e arsimimit të femrave dhe të punësimit të tyre.
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7. DETYRA PROJEKTUESE
Planifikimi i zonës do të përmbajë:
7.1 Banim individual
Ndërtimi i 46 shtëpive/vilave:


2 tipe të shtëpive



Të vequara



Etazhiteti P+1 & P+Nk



Sipërfaqja totale ndërtimore ~220m2



Sipërfaqja e ngastrës ~ 500 m2



Indeksi i shfrytëzimit të parcelës max. 0.4

7.1.1 Shtëpia e tipit 1

Fig. 23. Parcela dhe vendosja e shtëpisë në parcelë (burimi: hulumtimi)
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Kjo shtëpi është e projektuar për një familje 6 antarëshe.
Përmbajtja e kthinave është si në vijim:
Përdhesa e përbërë nga:Hyrja / Erëmbrojtësi; Qëndrimi ditor; Kuzhina&Tryezaria; Dhomë
gjumi për prindër me Banjo&wc të inkuadruar; wc të vequar; Kthinë teknike; dhe në katin
e sipërm ka: 2 dhoma gjumi për fëmijët dhe 2 banjo.

Fig. 24. Baza e përdhesës- Organizimi funksional (burimi: hulumtimi)

Fig. 25. Baza e nënkulmit- Organizimi funksional (burimi: hulumtimi)
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Fig. 26. Fasada ballore (burimi: hulumtimi)

7.1.2 Shtëpia e tipit 2

Fig. 24. Parcela dhe vendosja e shtëpisë në parcelë (burimi: hulumtimi)

Fig. 27. Parcela dhe vendosja e shtëpisë në parcelë (burimi: hulumtimi)
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Kjo shtëpi është e projektuar për një familje 5 antarëshe.
Përmbajtja e kthinave është si në vijim:
Përdhesa e përbërë nga: Hyrja / Erëmbrojtësi; Qëndrimi ditor; Kuzhina&Tryezaria;
Dhomë gjumi për prindër; Banjo&wc; Kthinë teknike; dhe në katin e sipërm ka: 2 dhoma
gjumi për fëmijët; Banjo&wc.

Fig. 28. Baza e përdhesës- Organizimi funksional (burimi: hulumtimi)

Fig. 29. Baza e katit- Organizimi funksional (burimi: hulumtimi)
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Fig. 30. Fasada anësore e majtë (burimi: hulumtimi)

Fig. 31. Fasada ballore (burimi: hulumtimi)
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7.2 Hoteleri dhe shërbime
Ndërtimi i një moteli për 20 shtretër, me etazhitet P+1,i përbërë nga:


Pjesa për pranim - Holli&Recepsioni



Pjesa shoqërore – Restorant&Kafene



Pjesa e banimit – Dhoma dyshe&apartamente



Pjesa e kuzhinës dhe kthinave tjera

Fig. 32. Situacioni i motelit (burimi: hulumtimi)

Fig. 33. Baza e përdhesës (burimi: hulumtimi)
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Fig. 34. Baza e katit (burimi: hulumtimi)

Fig. 35. Fasada ballore (burimi: hulumtimi)

Fig. 36. Fasada anësore e djathtë (burimi: hulumtimi)
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7.3 Hapësira publike

Fig. 37. Destinimi i sipërfaqeve-hapsirat publike (burimi: hulumtimi)
Rregullimi i:


Parqeve
Tek hapsira e parqeve do të ketë vende të rregulluara për qëndrim gjatë ditës të
turistëve që do të vijnë. Kryesisht do të ketë të mbjellura bimë/drunjë të ulët dhe të
mesme si: shkurre të llojeve të ndryshme dhe pemë që i përshtaten kushteve
klimatike të zonës.

Fig. 38. Llojet e bimëve për gjelbërim (burimi: www.google.com)
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Hapësirave për sport dhe rekreacion
o Fusha sportive
o Lundrimi (rregullimi i një porti të vogël)
o Zhytja, noti, peshkimi, patinazh,…



Promenadës (linjë shëtitoreje)



Amfiteatrit
Ndërtimi i një amfiteatri i cili do të përdoret për qëllime të ndryshme si: shfaqje,
prezantime, tubime të ndryshme, lojëra etj.

Fig. 39. Fushat sportive-dimensionet (burimi: hulumtimi)
Hapsira për sport dhe rekreacion do të përmbajë fushë të futbollit, basketbollit, voleybollit
dhe hapësirë për lojërat e fëmijëve të vegjël.
Liqeni do të përdoret për qëllime të ndryshme si: për peshkim, për not, zhytje, lundrim me
varka të vogla dhe gjatë dimrit, kur temperaturat janë shumë të ulëta mund të shfrytëzohet
edhe për patinazh.


Verandave – pushimore për qëndrim ditor
Ndërtimi i 19 verandave rrethore me diameter 5m të cilat do të jepen në shërbim
për qëndrim/pushim gjatë ditës për turistët.
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Fig. 40. Situacioni- verandat (burimi: hulumtimi)
Këto venranda janë të lidhura në mes vete me trotuare të “ndërprera” (beton-gjelbrim) dhe
gjithashtu kan qasje edhe në shtegun e këmbësorëve (shëtitores) nga i cili edhe mund të
shfrytëzohet lumi për peshkim.

Fig. 41. Verandat në dukje (burimi: hulumtimi)
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7.4 Funksione publike
Ndërtimi i një ndërtese të përbashkët ku do të ofrohen shërbime publike si:


Telefonia



Pagesat e energjisë elektrike-Keds



Shërbimi mjekësor-QKMF



Policia etj.

Fig. 42. Situacioni-Ndërtesa e shërbime publike (burimi: hulumtimi)

Fig. 43. Fasada ballore-Ndërtesa e shërbimeve publike (burimi: hulumtimi)
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Fig. 44. Baza e përdhesës-Ndërtesa e shërbimeve publike (burimi: hulumtimi)

Fig. 45. Fasada ansore e djathtë-Ndërtesa e shërbimeve publike (burimi: hulumtimi)
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7.5 Bujqësi
Rregullimi i infrastrukturës për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore:


Ndërtimin e fermave për rritjen e gjedheve



Ndërtimin e fermave për bagëti të imëta (dele, dhi)



Ndërtimin e fermave për mbajtjen e kuajve



Ndërtimin/rregullimin e plantacioneve për kultivimin e kulturave bujqësore, pemë,
perime, etj.

Fig. 46. Destinimi i sipërfaqeve- Bujqësia (burimi: hulumtimi)

7.6 Ndërtesa multifunksionale
Ndërtesa multifunksonale do të përbajë në vete kthina dhe hapsira për funksione si:


Muze i florës dhe faunës



Sallë për qëllime të ndryshme



Sallë për konferenca



Prezantim dhe shitje e punimeve artizanale/etnografike



Hapsira multifunksionale
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Kjo ndërtesë do të përbajë muzen e florës dhe faunës, një sallë për qëllime te ndryshme në
kohë të ndryshme, një sallë për konferenca, hapësirën për ekspozimin dhe shitjen e
produkteve artizanale/etnografike si: veshjeve tradicionale, mjeteve tradicionale të punëve
të amvisërisë dhe atyre të bujqësisë etj..
Në muzeun e florës dhe faunës do të ekspozohen kafshë/shpezë (të balsamosura), bimët që
gjenden në rajonin përreth e të cilat janë të rëndësishme për përdorim në mjekësinë
popullore dhe do të ketë një kënd për shitje të këtyre bimëve.
Përmes një porte të madhe hyrëse kalohet në qendër të kësaj ndërtese ku gjendet një
“oborr i brendshëm” dhe prej aty, përmes hyrjeve të veqanta bëhet qasja në sallat/kthinat
përkatëse. Ky oborr i brendshëm ka një sipërfaqe të konsiderueshme i cili do të
shfrytëzohet për qëllime të ndryshme në kohë të ndryshme, si një lloj amfietetari për
manifestime tradicionale siç është gara e pehlivanëve e të tjera.

Fig. 47. Situacioni-Ndërtesa multifunksionale (burimi: hulumtimi)
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Fig. 48. Baza e përdhesës- ndërtesa multifunksionale (burimi: hulumtimi)

Fig. 49.Fasada ballore- ndërtesa multifunksionale (burimi: hulumtimi)
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8. KONKLUZION
Sektori i turizmit në rajon paraqet një mundësi shumë të mirë për të zhvilluar një numër
të madh dhe lloje të ndryshme të aktiviteteve turistike.
Këto aktivitete mund të jenë tërheqëse si për banorët vendas të zonës poashtu edhe për
turistët e huaj. Për të arritur një nivel cilësor të kënaqshëm, sigurisht se kërkohen
investime të konsiderueshme në fusha të ndryshme si: infrastrukturë rrugore, mjedisore etj.
Ne, përmes projektit tonë kemi ofruar një ide e cila mund të ketë ndikim pozitiv në
rimëkëmbjen dhe zhvillimin e zonës si në aspektin ekonomik, kulturor e social. Kjo duke
investuar në rregullimin e infrastrukturës rrugore që shpie deri tek liqeni por jo vetëm,
ngase edhe zona tjera përreth janë zona me potencial për zhvillimin e turizmit.
Konsiderojmë që ky projekt do të ndikoj/ndihmoj në zhvillimin e turizmit rural, kjo
mund të arrihet përmes rregullimit të bregut të liqenit i cili do të jetë si atraksion për sporte
të ndryshme si: zhytja, peshkimi, patinazhi etj., duke bërë ndërtimin e shtëpive me ç’rast
njerëzit që më parë janë larguar nga fshati për arsye të ndryshme, do të kenë një motiv
shtesë për t’u rikthyer në vendlindje dhe motiv shtesë për të qëndruar në vendlindje ata që
akoma nuk janë larguar por që e mendojnë largimin dhe kështu do të zvogëlohej mundësia
për emigrim dhe depopullim të fshatit.
Kjo zonë poashtu do të bëhet tërheqëse për turistët përmes ndërtimit të ndërtesave për
funksione të ndryshme dhe rregullimin e hapësirave të cilat do të shërbejnë për pushim,
për lojëra të ndryshme, aktivitete të ndryshme sportive, kulturore, ekonomike etj.
E gjithë kjo do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik e social të fshatit Brezne dhe
fshatrave tjera përreth dhe rrjedhimisht në zhvillimin edhe të komunës së Dragashit.
Mendoj që është e nevojshme që secili vend të krijoj kushte dhe mundësi për zhvillimin
e turizmit mbi baza të qëndrueshme me projekte të ngjashme si ky i yni, që respekton
identitetin kulturor të zonës, ruajtjen dhe zhvillimin ekonomik e ekologjik të saj, duke u
bazuar në nevojat dhe interesat e banorëve apo popullatës lokale.
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