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ABSTRAKT
Angazhimet ditore, stresi nga puna, situata me hapësirat e gjelbruara në vendit tonë, bëjnë
që njerëzit të jenë në kërkim të hapsirave më të gjelbëruara për të kaluar kohë me familjen
dhe të kenë privatësi e sidomos fëmijët të kenë më shumë hapësirë për aktivitetet ditore
dhe sportive.
Lokacioni është një ndër pikat kyqe për projektimin e një ville banimi.
Qellimi i perzgjedhjes se projektimit te villes ansambel ka qenë krijimi i një ville me
struktura të shpërndara, gjë që nuk jemi mësuar ta shohim shpesh në vendin tonë, si dhe
përmbushja e të gjitha elementeve të nevojshme dhe të rëndësishme per krijimin e një
hapësire të rehatshme dhë të shfrytëzueshme banuese.
Është synuar gjithashtu dizajnimi sa më kreativ i hapësirave duke u munduar që ky dizajn
ti rezistoj kohës dhe të jetë i qëndrueshëm, pasiqë një hapësirë e cila sjell kushtet e
nevojshme, komoditet dhe dizajn të bukur rezulton në një inspirim për njerëzit.

Fjalet kyqe: Villa, Lokacioni, Ambienti, Struktura të shpërndara, Projektim, Dizajn.

Daily business, working stress, and the current bad situation with green environments in our
country, make people search for private and green places to spend some time with their
families. Furthermore, also the children would have more place where they could do their
daily activities.
The location is one of the main points for projecting a villa.
The goal for choosing the ensemble villa was the creation of a villa with distributed
structures, that is not so useful in our country, and fulfillment of it with all the necessary
and important elements for creating comfortable and exploitable space.
It is also aimed a creative design of spaces that will resist to the time and to be sable. This
because a space that brings the needed conditions like commodity and a beautiful design
can also be an inspiration for people.

Keywords: Villa, Location, Environment, Distributed structures, Projecting, Design.
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HYRJE
Ditëve të sotme kur jeta është bërë shumë dinamke dhe qytetet janë bërë shumë të zhurmshme
qoftë për shkak të komunikacionit të dendur apo aktiviteteve të ndryshme ditore, njerëzit
gjithnjë e më tepër janë në kërkim të vendeve më te qeta dhe rekreuese. Arsye tjetër për këto
kërkesa është edhe ajri i pastër në vende të tilla gjë që deri diku është në mungesë nëpër
qytete. Një zgjidhje e mirë për këto probleme është ndërtimi i villave në zonat malore.
Në këtë punim do të trajtohet tema e projektimit të sistemit të villave me stuktura të
shpërndara. Në mënyrë qe të arrihet objektivi duhet qe te behet përzgjedhja dhe analizat e
lokacionit, shqyrtimi i terrenit, hulumtimi rreth planifkimit të këtij lloji të villave, orientimi i
duhur si dhe zgjedhja e duhur e materialeve. Në këtë punim do të projektohet villa e
shfrytëzueshme për një familje pesë anëtarëshe. Villa do të jetë e përbërë nga tri struktura të
shpërndara, përmbajtja e së cilave do të jetë: hapësira për qëndrim ditor, hapësira për fjetje
dhe hapësira për rekreim.
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1. ANALIZAT
1.1 Analiza e lokacionit
Lokacioni i paraparë për këtë villë ndodhet ne fshatin Debelldeh (42°16′18.76′′N
21°24′08.24′′E). Ky fshat ndodhet në juglindje të Kosovës përkatësisht 11km nga komuna e
Vitisë. Shtrihet në malet e Karadakut, i vendosur në një qafë malore në veriperëndim të
malit Kopilaqë, në kufi me Maqedoninë. Në perëdim kufizohet me vendbanimin Mjak,
kurse në jug me Tanushën i cili ndodhet në teritorin e Maqedonisë. Fshati ndodhet në lartësi
mbidetare 1027.8m. Sipas statistikave ne këtë fshat thuhet se janë 339 banorë. (Të dhënat
janë marrë nga: [1] “Debelldehu”, 2017 dhe [2] “Agjencia e Kosovës për Statistika”, 2021)

Fig. 1 Vendndodhja e Debelldehut në hartën e Kosovës (Foto e marrë nga: [1]
“Debelldehu” , 2017: https://sq.wikipedia.org/wiki/Debelldehu)
Debelldehu është një fshat piktoresk i pasur me shumë pamje të bukura malore. Është i
përshtatshëm per sportin e hikingut dhe poashtu është i pasur me burime të ujit të pijshëm.
Këtu poashtu ndodhet një pist e vogël skijimi si dhe disa restorante. Përveç pamjes se
7

bukur malore, lartësia e tij mundëson pamjen e rrafshit të Kosovës deri tek termocentrali
i Obiliqit, duke e bërë kështu këtë fshat edhe më atraktiv.

1.2 Topografia
Terreni në këtë zonë arrin pikën më të lartë mbi detare 1027.8m duke pësuar rënie në anën
veriore e jugore.

Fig. 2 Harta topografike e Debelldehut (Foto e marrë nga Web-Site i agjencisë kadastrale
të Kosovës,[9] Prill 2021: http://geoportal.rks-gov.net/search?municipalityId=26)
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Fig. 3 Paraqitja 3D e terrenit dhe prerja e lartësive (Foto e marrë nga Web-Site i Google
Earth”,[10] Prill 2021: https://www.google.com/earth/)
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1.3 Klima
1.3.1 Temperatura
Temperaturat në Debelldeh arrijnë mesatarisht 30°C në muajt e verës dhe -4°C në muajt e
dimrit. (Të dhënat janë marrë nga: [3] “Debelldeh Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021)

Fig. 4 Grafiku i temperaturave mesatare në Debelldeh
(Foto e marrë nga: [3] “Debelldeh Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021:
https://www.worldweatheronline.com/lang/de/debelldeh-weather-averages/komuna-evitis/xk.aspx)
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1.3.2 Reshjet e shiut
Mesatarja e reshjeve të shiut arrinë maksimumin në muajin Maj me rreth 120.4mm dhe
minimumin në muajin Gusht me rreth 51mm. Poashtu, mesatarja e ditëve me shi arrinë
maksimumin ne Maj me 19 ditë dhe minimumin ne muajin Gusht me 9 ditë. (Të dhënat
janë marrë nga: [3] “Debelldeh Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021)

Fig. 5 Grafiku i reshjeve të shiut dhe ditëve me shi gjatë viti (Foto e marrë nga: [3]
“Debelldeh
Monatliche
Klimadurchschnitte”,
2021:
https://www.worldweatheronline.com/lang/de/debelldeh-weather-averages/komuna-evitis/xk.aspx)
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1.3.3 Reshjet e dëborës
Mesatarja e reshjeve të dëborës arrinë në muajn Janar me rreth 49.6cm. Ndërsa gjasat për të
reshura mund të ketë edhe muaji Tetor. (Të dhënat janë marrë nga: [3] “Debelldeh
Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021)

Fig. 6 Grafiku i reshjeve të dëborës gjatë një viti (Foto e marrë nga: [3] “Debelldeh
Monatliche
Klimadurchschnitte”,
2021:
https://www.worldweatheronline.com/lang/de/debelldeh-weather-averages/komuna-evitis/xk.aspx)
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1.3.4 Erërat
Shpejtësia e erërave arrinë deri në 14.7km/h. (Të dhënat janë marrë nga: [3] “Debelldeh
Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021)

Fig. 7 Grafiku i erërave (Foto e marrë nga: [3] “Debelldeh Monatliche
Klimadurchschnitte”, 2021: https://www.worldweatheronline.com/lang/de/debelldehweather-averages/komuna-e-vitis/xk.aspx)
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1.3.5 Orët me diell
Dielli në Debelldeh rrezon më së gjati në muajin Gusht me 367.4 orë dhe përafërsisht 18
dite dhe më së shkurti në muajin Shkurt me 232.6 orë dhe 11 dite. (Të dhënat janë marrë
nga: [3] “Debelldeh Monatliche Klimadurchschnitte”, 2021)

Fig. 8 Grafiku i orëve dhe ditëve me diell përgjatë një viti (Foto e marrë nga: [3]
“Debelldeh
Monatliche
Klimadurchschnitte”,
2021:
https://www.worldweatheronline.com/lang/de/debelldeh-weather-averages/komuna-evitis/xk.aspx)
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1.4 Informatat mbi lokacionin
Në bazë të analizave të mësipërme dhe informacioneve të nevojshme si përfundim i kam
përmbledhur të gjitha në një skicë të vetme në mënyrë që të jetë më i kuptueshëm reagimi
i tyre në terren. Skica në vazhdim paraqet informacione më të detajuara rreth lokacionit
të projektit ku janë paraqitur: kahjet e erërave të ftohta dhe të ngrohta në raport me
lokacionin, trajektorja e lëvizjes së diellit në raport me lokacionin, vendndodhja e
lokacionit krahas rrugës kryesore dhë shtëpiave afër, hapsirat e gjelbëruara si dhe
koncentrimi i zhurmave. Sa i përket koncetrimit të zhurmave, ai është kryesisht në mes
të shtëpiave dhe në një distamc të konsiderueshme nga lokacioni i përzgjedhur.

Fig. 9 Paraqitja e lokacionit ne raport 1:5000 (Skicë e punuar nga vet autori)

Fig. 10 Legjenda per skicën (Skicë e punuar nga vet autori)
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1.5 Villa
Villa fillimisht ishte një shtëpi e lashtë romake e klasit të lartë. Qysh nga fillet e projektimit
të villave, qëlllimi i tyre ka qenë pushimi dhe relaksi. Njerëzit kishin nevojë që të iknin nga
përditshmëria dhe streset që shkaktonke ajo. Për këtë arsye villat qe zakonisht ndërtoheshin
nëpër zona malore apo pranë lumenjëve e liqeneve apo edhe në zona bregdetare, përveq
qetësisë për shkak të pozitës së tyre larg nga zonat e ngarkuara ato ofronin edhe relaks falë
pamjeve të bukura. Termi “Villa” i destinohet llojeve të shumta të strukturave të cilat ndajnë
në vete një shtrirje natyrale apo qëllim agrar. Villa së këndejmi duhet më së shumti të
kuptohet si një etiketim apo identitet që përfshinë pjesë të shumta të vëçanta, ndonjëherë të
ndërlidhura apo të varura me njëra tjetrën e në raste të tjera të ndara nga një kompleks
arkitektural më i madh. (Të dhënat janë marrë nga: [8] “Villa”, Maj 2009)

1.5.1 Shembujt
Në mënyr që të kuptohet me tepër rreth Villave, përmbajtjes, funksionit, përdorimit të
materialeve, si dhe gërshetimit të tyre me ambientin është bërë analiza e disa prej objekteve
të tilla si:

Fig. 11 SUMMERHILL RESIDENCE – Edmonds + Lee Architects ----California, USA, 2008, 4095ft2(380.43m2) (Foto e marrë nga: [4] Edmonds +
Lee
Architects,
“Summerhill
Residence”,
2008:
https://www.archdaily.com/158691/summerhill-residence-edmonds-leearchitects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all)
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Rezidenca në foton e sipërme është e tipit të villave me struktura të ndara, e cila në
përmbajtje ka: shtëpinë kryesore, shtëpinë e mysafirëve dhe garazhën. Orientimi i këtyre
objekteve bënë të mundur shfrytëzimin maksimal të hapsirës së jashtme. Shtëpia kryesore
dhe ajo e mysafirëve , kanë një ndërlidhje estetike me pamje të bukura të Kalifornisë.
Këto dy struktura të pasqyruara, edhe pse të ndryshme nga dimensionet japin ndjenjën e
ndërlidhjes mes vete. Muret e mbuluara me ndriqim të plotë dhe mbulesa nga druri japin
ndjenjën e lartësive në male.

Fig.12 ISLESBORO RESIDENCE – Andrew Berman architect -------- USA,
2014, 7400ft2 (687.48m2) (Foto e marrë nga: [5] Andrew Berman, “Islesboro
Residence,
Boathhouse
&
Studio”,
2014:
https://www.archdaily.com/950064/islesboro-residence-boathouse-and-studioandrew-berman- architect?ad_source=search&ad_medium=search_result_all)

Projekti i shfaqur përmes kësaj fotoje përbëhet nga tri ndërtesa: një shtëpi, një varkë dhe një
studio. Çdo strukturë është vendosur dhe projektuar për të rritur një vlerësim të nuancuar të
terrenit specifik. Pamjet, drita e ditës dhe flladet mbizotëruese u morën parasysh. Të banosh
në secilën prej strukturave dhe të lëvizësh midis të trejave të dërgon në një lexim dhe
eksplorim të vazhdueshëm të vendit unik. Projektimet e ndërtesave dhe përzgjedhjet e
materialeve u informuan nga kultura lokale e ndertimit.
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2. KONCEPTI DHE DIAGRAMET
2.1 Koncepti dhe forma
Koncepti per secilën stukturë ka rrjedh si rezultat i shtatë figurave të rregullta gjeometrike të
cilat me bashkimin e tyre, heqjen e disa pjesëve, mbivendosjen e tyrë, morrën rolin e mureve,
hapjeve, funksionit dhe mbulesës.

Fig. 13 Bashkimi dhe mbivendosja e figurave gjeometrike për strukturën e pare (Imazh
i punuar nga vet autori)
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Fig.14 Bashkimi dhe mbivendosja e figurave gjeometrike për strukturën e dytë
(Imazh i punuar nga vet autori)

Fig.15 Bashkimi dhe mbivendosja e figurave gjeometrike për strukturën e
tretë(Imazh i punuar nga vet autori)
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2.2 Diagramet me fluska
2.2.1 Përmbajtja
Villa përbëhet nga tri struktura:
•

•

•

Struktura e parë përmbanë hapësirat e qëndrimit me kthinat ndihmëse. Kjo strukturë
përbëhet nga: Erëmbrojtësi(3.73m2), Tualeti(2.44m2), Koridori ekonomik(13.57m2),
Dhoma e pastrueses(12.55m2) + banjo(6.88m2), Depo e kuzhinës(7.43m2), Depo e
kopshtit(6m2), Utiliti(7.43m2), Kthina për ngrohje(6m2), Garazha(40.72m2), Holli
hyrës, Qëndrimi ditorë, Tryezaria, Kuzhina, Qëndrimi për mysafirë dhe, Kthina për
lexim, së bashku kanë 129.77 m2.
Struktura e dytë përmbanë hapësirat e fjetjes dhe ka në vete: Hollin hyrës(8.79m2),
Master bedroom + Garderobë(47.47m2), Master bathroom(16.70m2), Dhomë për
fëmijë(20.13m2), Dhomë për fëmijë(15.80m2), Banjo(4.94m2), Dhomën për
mysafirë(14.23m2) + banjo(3.59m2).
Struktura e tretë qe përmbanë hapësirat e rekreimit, dhe perbehet nga: Hollin
hyrës(12.72m2), Studio + bibliotekë(42.60m2), Fitnes(30.95m2), Kthinën për
lojëra(35.14m2), Sauna(7.95m2), Zhveshtore + Dushat(9.13m2), Tualet(1.90m2).
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2.2.2 Skema e diagramëve
Duke qenë se pamjet e bukura të natyrës i kemi në të tri anët e lokacionit (lindja, jugu,
perëndimi) dhe rruga në veri atëherë kjo më mundësoi qe të kemi orientimin e hapësirave të
qendrimit nga jugu kursë hapësirat ndihmëse te jenë nga veriu. Struktura e pare pozicionohet
ne terren me lartësi me të madhe dhe duke pasur lidhjen me dy strukturat tjera të cilat shtrihen
me poshtë e që orientimi i tyre është nga lindja dhe nga perëndimi ku oborri shërben si hapsirë
e nderjmjetme dhe lidhëse i cili përban dhe një pishinë.

Fig. 16 Diagramet e hapësirave të qëndrimit dhe kthinave ndihmëse (Imazh i punuar
nga vet autori)
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Fig. 17 Diagramet e hapësirave të fjetjes (Imazh i punuar nga vet autori)

Fig. 18 Diagramet e hapësirave të rekreimit (Imazh i punuar nga vet autori)
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3. KONTEKSTI
4.1 Situacioni i gjerë
Përmes figurës e cila paraqet situacionin në kontekst më te gjerë në raport 1:2500 mund të
vërehen detaje rreth parceles së përzgjedhur për ndërtimin e objektit si pjerrtësia, qasja
direkte me rrugën e cila në njërën anë ka qasje me komunën e Vitisë kurse në anën tjetër ka
dalje në kufirin me Maqedoninë, poashtu distanca me shtëpitë më të afërta dhe vendndodhja
e objektit në parcelë.

Fig. 19 Situacioni i gjerë 1:2500 (harte e punuar nga vet autori)

23

4.2 Situacioni i gjerë
Sipërfaqja e parcelës është gjithsej 1.47ha kurse sipërfaqe e shfrytëzuar për ndërtim është
1992.8m2, që do të thotë 13.55 e sipërfaqes totale është shfrytëuar për objektin. Për shkak
të pjerrtësisë së terrenit ëhtë dashur që të krijohet një rrugë dytësore deri tek objekti. Pamjet
dhe hapësirat gjelbëruese janë nga ana jugore.

Fig. 20 Situacioni i gjerë 1:500 (harte e punuar nga vet autori)
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4.3 Situacioni i ngushtë
Në situacionin e ngushtë vërehet vendosja dhe përbërja e të tri strukturave. Në strukturën e
sipërme është e vendosur hapësira për qëndrim ditor. Hyrja kryesore është e orientuar në
lindje, pastaj vazhdon holli hyrës ku në anën e majte na shpie në hapësirat e qëndrimit ditorë
kurse në anen e djathtë përmes koridorit bëhet lidhja me hapësirat ndihmëse.
Në strukturat e poshtme në të majtë ndodhet hapësira e rekreimit, e cila gjithashtu hyrjen
kryesore e ka në lindje dhe përmes koridorit mundëson qasjen në kthinat e saj.
Struktura në të djathtë ka në vete hapësirën e fjetjes me hyrjen në veri.
Në hapësirën që e kufizojnë këto tri struktura ndodhet edhe pishina me 97m2 .

Fig. 21 Situacioni i ngushtë 1:150 (harte e punuar nga vet autori)
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4. MATERIALET NË FASADË
Pjesa më e rëndësishme ë materialeve në këtë projekt përbëhet nga druri dhe betoni. Duke
parë cilësit dhe kualitetet e tyre, shto këtu dhe bukurinë e kombinimit mes tyre, nuk ishte e
vështirë zgjedhja e tyre si pjesë përbërëse e objektit.

4.1 Druri
Si material natyror dhe ekologjik, druri aplikohet në arkitekturë si pasojë e traditës por
poashtu edhe si pasojë e trendit aktual. Zhvillimi i industrisë së drurit i ka dhënë një dorë
këtij trendi. Druri në arkitekturë përveq se përdorët për të plotësuar kërkesat estetike,
vizuale dhe ato të inspirimit të kthimit të traditës dhe natyrës, ai poashtu plotëson kërkesa
rreth ekologjisë, kursimit dhe energjisë. Me anë të zgjidhjeve që ofron teknologjia
moderne, përpunimi i drurit shpie në materiale nga ai qe janë tejet rezistente, stabile dhe më
të qëndrueshme. (Të dhënat janë marrë nga: [6] Jelena Ivanovic-Sekularac, Nenad
Sekularac, 2012, “Wood as element of façade cladding in modern architecture”)

Fig. 22 Shembull nga fasadat e drurit (Imazhet janë marrë nga: [6] Jelena IvanovicSekularac, Nenad Sekularac, 2012, “Wood as element of façade cladding in modern
architecture”:
https://www.researchgate.net/publication/294647271_wood_as_element_of_facade_cla
dding_in_m odern_architecture?fbclid=IwAR1knWfB7GW-sGmeE3RvG_iGOyVbWYKp5lAnvOFswU19i5PLnRQ949hryw)
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4.2 Betoni
Në ditët e sotme ndodh shumë rrallë të hapsim një objekt ndërtimor në të cilin nuk ka beton.
Si të mos mjaftonte kjo njrëzit kanë filluar ta përdorin betonin edhe si fasadë. Betoni si fasadë
ka shumë avantazhe si psh rezistenca ndaj gërrvishjeve, temperaturave të larta, ujit dhe
kushteve atmosferike. Fasadat e betonit të cilat më parë ishin pjesë e brutalizmit dhe pushuan
së përdoruri për një kohë të gjatë, tani kanë filluar të marrin shume popullaritet në trendin e
arkitkturës moderne. (Të dhënat janë marrë nga: [7] Jorge Fontan, 2020, “Concrete Façade
Design”)

Fig. 23 Shembull nga fasadat e betonit (Imazhet janë marrë nga: [7] Jorge Fontan, 2020,
“Concrete
Façade
Design”:
https://fontanarchitecture.com/concrete-facadedesign/?fbclid=IwAR3iN2SY7kWlOb9cazI3dUP5ggx7mzfiJr-oCsgivQOwxHjE_gVoK3lres)
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6. DETAJE
6.1 Detaj nga themeli
Strukturat janë paraparë të ekzekutohen me konstruksion skeletor me shtylla dhe trarë nga
betoni i armuar. Objekti ngrihet mbi shputa të themeleve të veqanta, me dimensionim dhe
formë sipas standardeve evropiane dhe llogarive statike. Shputa e themelit eshte nga betoni i
armuar me dimensione 60cm x 60cm.

Fig. 24 Detaji i themelit 1:20 (punuar nga vet autori)
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6.2 Detaj nga kulmi
Kulmi është i rrafshët i pashfrytëzuar me pjerrtësi 2. Shtresa për rënie është nga betoni i
ngjeshur t= 10cm. Shtresa për izolim termik duhet të ketë koeficient sa më të ulët për
përqueshmërinë e nxehtësisë dhe qëndrueshmëri ndaj ndikimeve tjera. Për të mos humbur
efektin izolues nga lagështia dhe uji, mbi shtresën termoizoluese vendoset shtresa e
padepërtueshme hidroizoluese.

Fig. 25 Detaji i kulmit 1:20 (punuar nga vet autori)
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7. PAMJE TË OBJEKTIT
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