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ABSTRAKTI
Njerëzit kanë nevoja të ndryshme të jetës, një vend për të jetuar, një vend për të punuar dhe një
vend për të blerë. Larmia e këtyre nevojave ndikon në kërkesat hapësinore për aktivitete,
atehërë në menyrë që të rritet efikasiteti i këtyre nevojave, nevojitet një hapësirë që është në
gjendje të akomodojë disa funksione njëkohësisht. Projektimi i ndërtesës multifunksionale na
bënë të mundur për t’i bashkuar disa funksione në të njejtën kohë në një ndërtesë. Duke
dizajnuar një ndërtesë të tillë multifunksionale e cila synon të sigurojë një hapesirë që është në
gjendje të përmbushë nevojat njerëzore dhe të sigurojë komoditet për përdoruesit, atëherë është
projektuar në formen e kombinimit të ndërtesës vertikale dhe asaj horizontale që bashkon
ndërtesat, hapësiren e jashtme si një përpjekje për të mbështetur zhvillimin e qytetit. Projektimi
i kësaj ndërtese multifunksionale ka në vete forma të grumbulluara ku modelet grupohen në
kërkesat funksionale si: madhësia, forma, ngjyra, distanca dhe venddodhja, si një formë e
përshtatjës së projektimit ndaj kushteve të tokës.
Dizajni merr parasysh nevojat e hapësirës së objektit, mjedisit përreth, si dhe përdorimin e
materialeve. Funksionet e banimit dhe administratës janë analizuar dhe projektuar me
standarde nivelit botëror, banesat janë mjaftë të shfryetzueshme dhe komode, hapësirat e
zyrëve plotësojnë të gjitha kushtet maksimale për punë. Po ashtu mundësia e këtij projekti është
të rikthejë elementet natyrore përseri në urban, dhe për të krijuar hapësirë më natyrore për
banorët. Kjo hapësirë përdoret për shumë funksione, e cila mund të sigurojë më shumë
gjelbërim të bimësisë për mjedisin përreth, si dhe të pastroj ajrin. Pra kombinimet e elementeve
natyrore janë prezantuar në ndërtesë, ku janë të ngjitur me ndërtesën.

Fjalet kyqe: multifunksionale, komoditet, urban, natyrore
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1.0 HYRJE
Qyteti i Deçanit po shkon drejt një qyteti me një frymë të re të orientuar një qyteti komercial,
në këtë kohë Deçanin si vend mund ta shohim se ka standarde të mira të ngritjes së nivelit
krahasuar me vitet e mëparshme, duke filluar nga infrastruktura që po rritet nga viti në vitë,
dhe gjithashtu duke parë interesimin e investitorëve të jashtëm për të investuar në zona të
ndryshme të qytetit Deçan-it duke filluar në vise malore, biznese hotelier, biznese të ndryshme
të vogla e kështu me radhë. Për këtë arsye, një zgjidhje për t’i plotësuar nevojat e ndërmarrësve
të cilët e shiqojn Deçanin si një vend të përshtatshëm për të bërë investime të ndryshme, pra
do të jetë një vend tërheqës për banorët e zonave të tjera për të vizituar qytetin.
Si rezultat, qyteti po zhvillohet me shpejtësi, si popullata ashtu dhe numri i investitoreve.
Deçani ka perspektivë dhe zhvillim dinamik të qytetit, pozita gjeografike që tenton të jetë e
hapur me vendet tjera në menyrë që të këtë një ndikim të mirë në tregtinë ndër-paqësore.
Por ky lokacion posedon edhe disa disavantazhe, ku projekti ynë do të jetë ndërtimi i parë i
këtij lloji, ku vetëm dihet që njerëzit frikësohen nga aja që nuk e kuptojnë, por nga gjithë
kërkimet e bëra në këtë fushë të ndërtimit, rreziqet që ky objekt të mos pëlqehet nga banorët
dhe turistet është shumë i vogel apo thuajse nuk egziston.
Për të përmbushur këto nevoja të një projekti të tillë, egziston nevoja për hapsirë për të
akomoduar disa funksione në të njëjtën kohë në një ndërtesë. Ndërtesat multifunksionale i
referohen kombinimit të disa funksioneve të ndryshme në një ndërtesë si funksionet e banimit,
zyrat, qendra tregtare dhe rekreacioni të cilat janë ndërtuar në një vend.
Ky projekt është një përmbledhje e hulumtimit mbi banimin kolektiv dhe hapësirave të zyrave,
projektimin e ndërtesave të banimit dhe administrative të përcaktuar për të përfshirë disa
modele të banesave dhe zyrave, si dhe projektimin e pjesës komerciale që përmban lokale
afariste me funksione të ndryshme, lidhëshmerinë e tyre me hapësirat e përbashkëta, hapësirat
e gjelberta, hapësirën për rekreacion.
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1.1 Metodologjia
Për realizimin e këtij projekti janë përdorur metoda të ndryshme të cilat i kanë kontribuar këtij
projekti dhe në përfundimin e tij.
Metoda rishikim literature: Gjatë këtij projekti kam hulumtuar literaturë nga më të ndryshme
dhe nga autorët më të famshëm botëror, të cilat me ndihmuan aq shumë gjatë punimit të kësaj
temë, duke shiquar dhe nxjerrë produktë nga autorët për të finalizuar këtë projekt.
Njëkohësisht kam fituar edhe dituri të shumta të cilat më shumë kënaqësi i kam prezantuar me
temë.
Para së gjithash është bërë analizimi i konceptit, analizimi i infrastrukturës së qytetit dhe
lokacionit, pastaj identifikimin e problemeve dhe rreziqeve, përparësitë dhe mangësitë, pasi
janë përmbledhur të gjitha këto kam shqyrtuar dhe kontaktuar me organet kompetente dhe është
konfirmuar që projekti është i lejuar të vazhdohej. Ku për herë të pare supozohet që do të bëhet
ky ndërtim multifunskional në qytet, dhe kjo është diqka e re për qytetitn.
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1.2 Historiku
Përdorimi i ndërtesave multifunksionale u rishfaq si një mjet për ringjalljen urbane si pjesë e
partneriteteve publike-private në shkallë të gjërë si dhe sot padyshim është një ndër temat më
interesante atraktive dhe sfiduese për arkitekturen bashkëkohore. Gjithnjë e më shumë po bëhet
një mundësi e re për zhvilluesit, planifikuesit dhe arkitektët për të filluar të ndërtojnë zhvillime
të reja.
Gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është siguruar të jetë
zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problematikat dhe kompleksiteti i banimit janë më
të gjera së zgjidhja konstruktive. Në fillim të shek. XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin
në qytete. Ndërsa, dekada e pare e shek. XXI u mbyll me 50% e popullsisë që jetonin në qytete.
Historikisht banimi kolektiv egziston qysh në kohërat e lashta pra i vjetër po aq sa vetë
njerëzimi, ndërsa banimi shumëbanesor në njërën anë është i lidhur me themelimin e zonave
të dendura të banimit me karakter urban, kulturës së banimit, zhvillimit dhe avansimit të
teknikave dhe teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve tjerë të cilët kanë ifluencuar një
zhvillim masiv në këtë llojë të banimit. 1
Fshati mesjetar është një shembull i përsosur i një komuniteti funksional, produktivë duke
përfshirë të gjitha rregullat e zhvillimit të objekteve multifunksionale.

Fig.1- Fshati Mesjetar

Can.Dr. Banush Shyqeriu (2016). Dizajni, Projektimi, dhe zhvillimii i objekteve të banimit – BANIMI
KOLEKTIV / SHUMËBANESOR, faqe 15.
1
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Kjo menyrë jetëse jo vetëm që i përkufizoj si shoqëri në menyra të ndryshme të banuarit por
gjithashtu iu shërbeu edhe për t’iu siguruar atyre mbrojtje, pasi që muret ishin në gjendje të
mbronin fshatin në menyrë të sigurtë sesa nëse fshatrat ishin të shpërndarë në shumë qindra
hektarë. Ndërsa popullsia e një fshati rritej, dëndesia ishte e kufizuar në kufijtë e murëve derisa
asnje rritje e mëtejshme nuk mund të vazhdohej më tutje, vetëm nëse atëherë ndërtoheshin
mure të reja.2

Fig. 2- Fshati Mesjetar i rrethuar me murë
Rregullat për ndërtimin e një fshati mesjetar:
•

Kompaktësia

•

Dëndesia

•

Ndërtesa Multifunksionale

•

Sisteme të kufizuara të transportit

Romakët në kohët mesjetare kanë ndërtuar komplekse të medha multifunksionale, që njerëzit
në kto komplekse të mund të prodhojnë, të shesin dhe të jetojnë në të njejtën ndërtesë.
Romakët kishin një gamë të gjerë banesash. Të pasurit mund të kishin një shtëpi në qytet, si
dhe një shtëpi në fermë, ndërsa shtresa pak më e ulet apo më pak fatlumët jetonin në ndërtesa
shumëkatëshe të quajtura Insulae.

2

C N Trueman, “Medieval Towns”, The History Learning, 2015.
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Në Romën e lashtë ka pasur një numër të madh apartamentesh ku kanë jetuar romakët e shtresës
së ulët dhe asaj të mesme, pra këto ndërtesa quheshin Insulae. Pjesa e zakonshme është se katet
përdhese përdoreshin si taverna, dyqane dhe biznese, ndërsa katet e më sipërme shërbenin për
banim. Keto ndërtesa arrinin gjer në 10 e më shumë kate,të lidhura me një numër të madh
shkallesh, në disa raste gjërë në 200 kjo në Perandorinë Romake. Të dhenat arkeologjike
tregojnë po ashtu se ndërtesa shtatë kateshe ekzistonin edhe në qytete provincial të shek. III të
erës sonë.

Fig.3- Rikonstruim i të ashtuquajturave Insulae, blloqe banimi të ndërtuara pas vitit 15. p. e.s
Zakonisht, një izolim i vetëm mund të strehojë afërsisht 40 persona. E gjithë struktura
përmbante rreth gjashtë deri në shtatë apartamente. Shpesh, katet e sipërme ishin pa ngrohje,
ujë të rrjedhshëm ose banjo. Reformat u bënë nën Augustus për të rritur sigurinë në këto
ndërtesa, përshkak se kishte rreziqe zjarri dhe shembje, kështu që lartësia e këtyre ndërtesave
u kufizua në 70 metra. Perandori e kufizoi kto Insulae edhe më shumë, deri në 60 metra.3

Fig.4- Planimetritë e një Insulae tipike: 1, dyqan; 2, atrium; 3, pus; 4, WC; 5, ballkon

3

Hunt, Norman Bancroft. “Living in Ancient Rome” Thalamus Publishing, New York, 2009.
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Gjithashtu një qytet ne Yemen që njifet si qyteti i parë me masterplanin vertikal, me emrin
Shibam ishte i famshëm për ndërtesat multifunksionale të bëra me tulla e që konsiderohej i
veçantë për arkitekturen e saj. Qyteti Shibam me ndërtesat e tij tradicionale 5 deri 8 katëshe
është një nga shembujt më të mirë për këtë studim, që përfshinë një popullësi prej vetëm 7000
banorë dhe shtrihet afërsisht 600-700 metra / 1900-2300 metra mbi nivelin e detit. Shibam
mbetet metropoli më i vjetër në botë për të përdorur ndërtime vertikale e që konsiderohet si
karakteristik e saj kryesore vertikaliteti i ndërtesave, që përfshn kulla të ndërtuara nga tulla prej
balte të ndërlidhura me ura midis tyre për mbrojtjen e qytetareve që të shpetojnë në rast të
ndonjë sulmi armiqësor.
Gjithashtu përfshinë ndërtesa shtëpiake, tregtare, arsimore, administrative dhe fetare.
Trashëgemia e saj unike arkitektonike prej 500 shtëpishë me tulla është një shembull i
jashtëzakonshem i aftesive tradicionale të ndërtimit të Jemenit. Disa prej ketyra shtëpive janë
shum shekuj të vjetra dhe ngrihen në 7 ose 8 kate, më e larta është 30 metra.

Fig.5- Shibam, Yemen – Pamje nga një lartësi e caktuar

Shibam, si qytetet e tjera në Wadi, ka një klimë të thatë në shkretetirë; jashtzakonisht e nxehtë
në verë, dhe e moderuar në dimër, me një renie të ndjeshme të temperaturave gjatë natës.
Përveq kesaj, për shkak të afersis me ekuatorin shiu i madh sezonal bie gjatë verës, ndonjëherë
duke shkaktuar përmbytje të cilat mund të zgjasin me ditë. Tani, Shibam është regjistruar në
listat e trashëgimis së UNESCO-S (Lewcock, 1986) apo ndryshet njifet si Manhatani i
Shkretëtirës.4

4

Salma Samar Damluji. “The Architecture of Yemen”, London, 2007.
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2. ANALIZA DHE STUDIME TË LOKACIONIT
2.1 Profili i Lokacionit
Republika e Kosovës është një shtet i pavarur që shtrihet në Evropën Juglindore. Gjendet po
në qender të Gadishullit Ballkanik dhe është e kufizuar në veri dhe në lindje me Serbinë, në
juglindje me Maqedoninë e Veriut, në jugperëndim me Shqipërinë si dhe në perëndim me
Malin e Zi. Kosova ka sipërfaqe prej 10.887 km2 dhe sipas statistikave të fundit 1,873,160
banorë. Republika e Kosovës është shtet multietnik në të cilen shumicen e popullsisë e
përbejnë Shqipetaret kurse pjesa tjeter janë boshnjakë, serbë, turq, romë, ashkalinjë, etj. 5
Republika e Kosovës përbëhet nga 38 komuna të ndara në 7 rajone. Njëra nga ato komuna është
edhe Komuna e Deçanit.
Deçani është qyteze dhe shtrihet në pjesën përendimore të Kosovës. Është e kufizuar me
komunen e Gjakovës, Pejës, si dhe Rep. e Shqipërisë. Deçani është i vendosur në mes dy
qyteteve të Rrafshit Dukagjinit atë të Pejës dhe Gjakovës, dhe ka një pozitë të mire gjeografike,
dhe mund të themi së është vendi me bukurit më të mëdha natyrore. Deçani konsiderohet si
njëra ndër komunat me resurset më të bollshme për zhvillimin e turizmit masiv dhe alternativ.
Resurset deçanase mundësojnë zhvillimin e turizmit edhe gjatë sezonës dimërore, ashtu edhe
verore. Kushtet klimatike, relieve, flora dhe fauna, hidrografia, gryka e Deçanit, pyjet, janë
vetëm disa nga karakteristikat e kësaj komune që mundësojnë zhvillim të qëndrueshëm të të
gjitha llojeve të turizmit.6

Fig.6- Makroanaliza e lokacionit

5

https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova

6

https://sq.freejournal.org/3634/1/decani.html
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Lokacioni i përzgjedhur për zhvillim e temës “Ndërtesë Multifunksionale” pra ndodhet në
Deçan, në qender të qytetit, përkatësisht në Rr. Dëshmoret e Kombit.
Destinimi i objektit që gjindet tani dhe është në funksion është: Dyqan për shitjen e produkteve
shtëpiake.
Lokacioni ka një terren të rrafshët, dhe qasje shumë të mire më të gjitha anët e qytetit, lokacioni
po ashtu ofron vizura të jashtëzakonshme për shkak së është i rrethuar me vise malore dhe
mund ta shohesh qytetin pothuajse 360 shkallë në lartësi të objektit.
Arsyeja pse e kam përzgjedhur këtë lokacion është që me kërkesen e pronarëve si dhe duke
parë nevojën për të intervenuar në këtë lokacion është e domosdoshme sepse pike së pari nuk
është ndërtuar sipas PZHU dhe nga kjo janë ardhur problemet të cilat nuk janë menduar më
parë. Pra problemi kryesor qendron tek largësia e caktuar ndermjet ndërtesës dhe rrugës
kryesore gjë që ka shkaktuar tani problemin e vend-parkingjeve, po ashtu si problem shofim
edhe projektimin jo-funksional brenda hapësirave të brendshme. Tani me e zgjerimin e rrugës
kryesore janë vështirsuar punët dhe më shumë, gjë që pronaret e këtij biznesi kanë vendosur
të rrenojnë ndërtesën dhe të ndërtojnë përseri një objekt duke ju zbatuar PRRU.
Parcela e përzgjedhur për zhvillimin e temës përfshin një sipërfaqe prej 802 m2, pra siç është
cekur më lart se sipërfaqja nuk është e lirë, pra ka ndërtim mbi të dhe sipërfaqja e ndërtimit
aktual është 240 m2, dhe tani projektimi i NM zë hapësirë 574 m2 kurse 228 m2 të parceles
është e shfrytëzuar për gjelbrim, dhe vend-parkingje.

Fig.7- Pozita e Lokacionit
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2.2 Topografia, diellosja dhe erërat

Topografia është njëra ndër pikat prej karakterstikave të parcelës që luan një rolë të
rëndesishëm gjatë fazes së projektimit të ndërtesës. Në rastin tonë topografia e lokacionit është
krejtësisht e rrafshët, gjë qe na mundëson një terren të përshatshëm, ku është edhe njëra ndër
asyet e përzgjedhjes së ketij lokacioni.
Komuna e Deçanit ka një diellosje të mirë, me një numër të mjaftueshëm ditësh me diell. Numri
mesatar i ditëve të vrenjtura 119.3 ditë dhe të kfjellëta 60.5 ditë në vitë, me 1.975 orë me diell
në vitë.
Diellsoja në parcelë mund të themi se objekti është i ekspozuar nën petkun e diellit. Ajo që
është e rëndësishme në projektimin e ndërtëses është orientimi i kthinave e banimit si dhe
hapësirat për zyre në rastin tonë që u nevojitet diellosje. Të gjitha hapësirat janë të menduara
dhe janë të vendosura asisoj që gjatë gjithë ditës mund të këtë ndriçim të mjaftueshëm.
Përpos diellosjes në relacion me orientimin, e rëndësishme është edhe era. Erërat janë me
shpejtësi të mesme 1.6 m/s, më të shpeshtat ato jug-perëndimore dhe perëndimore.
Erërat relativisht në Deçan janë të buta, dhe Deçani është i mbrojtur nga erërat e ftohta në veri
nga vargmalet e Bjeshkëve të Nemuna.

Fig.8- Topografia, diellosja dhe erërat
16

2.3 Gjelbërimi dhe ndotjet

Në parcelën ku mendohet të bëhet ndërtimi, sa i përket gjelbërimit atëherë në këtë zone nuk ka
mjaftueshëm gjelbërim dhe kryesisht dominon gjelbërimi i ulët. Në analizen e dhënë vërejmë
që gjelbërimi nuk mungon në afërsi të rrugëve, por nuk është i mjaftueshëm. Në zonat urbane
zakonisht ndotja është paksa më e eksagjeruar sesa zonat tjera, dhe kjo ka bërë të mundur që
gjelbërimi apo natyra gjithnjë e më tepër të jetë prezente fizikisht në objekte, me idenë që mund
të përmirsojë në qoft se fasadat e objektit apo sipërfaqet e kulmeve të objektit shfrytëzohen për
një qëllim të tillë.
Në rastin tonë, duke planifikuar ndërtesën në detaje dhe duke pasur parasysh ndotjet që
shkaktohen në këtë zonë si dhe ndërtesa të larta në afërsi të lokacionit, është planifikuar që
gjelbërimi të mos mungojë në asnjë kënd duke ofruar sado pak vlera ekologjike që kontribojnë
në mirëqenien e të gjithëve dhe ju sigurojnë hapësira të këndshme në çdo anë të ndërtesës.
Arkitektura duhet të jetë një ndërtesë e shëndetshme dhe ekologjike. Gjelbërimi në ndërtesë
është ambientuar ku rrethonë vetë fasadën e banesës në ballkone si dhe pjesët terracore, me
ekologjinë natyrore ne zvogëlojmë përdorimin e burimeve të energjisë që ndotin mjedisin, si
dhe shmangin përdorimin e produkteve që lëshojnë materiale toksike. Pra duke zvogëluar
përdorimin e burimeve të energjisë që ndotin mjedisin, ndërtesa kontribon në mbajtjen e pastër
të ajrit dhe krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm e të pasur me oksigjen.

Fig.9- Sipërfaqet e gjelbërta
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2.4 Transporti dhe Infrastruktura

Gjatësia e përgjithshme e rrugëve lokale në Komunen e Deçanit është përafërsisht 172 km dhe
2 ura. Transportin e banorëve të Komunës së Deçanit e bëjnë zakonisht me transportuesit
publikë dhe privatë. Pasqyra e rrjetit rrugor që e përshkon territorin e Komunës së Deçanit
është kështu: Rruga Magjistrale: Pejë – Gjakovë e përshkon territorin e Komunës së Deçanit
në gjatësi prej 24 km. Rruga rajonare: Carrabreg – Voksh në gjatësi prej 6 km, të gjitha rrugët
janë të asfaltuara. 7
Struktura e rrugëve

Km

Rrugë të asfaltuara/km

138.90

Rrugë të paasfaltuara/km

33.40
Tabela 1: Gjëndja e rrugëve

Lokacioni ka çasje direkte me rrugët “Bajram Gogaj”, “Nagip Cacaj”, si dhe “Dëshmoret e
Kombit”, kto çasje na mundësojnë lidhjen me qendrën e qytetit. Lokacioni ka një pozitë të
favorshme në raport me qytetin ku të gjitha rrugët primare, sekondare dhe ato terciare të qojnë
në drejtimin e lokacionit. Transportin publik na mundëson rruga kryesore “Dëshmoret e
Kombit”, ndërsa atë privatë të gjitha rrugët tjera. Largësa e stacionit më të afërt të autobusëve
është 150 metra, ku autobuset kalojnë në çdo 15 minuta.

Fig.10 – Transporti dhe Infrastruktura

7

http://documents.rec.org/publications/LEAP_Decan_AL.pdf
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2.5 Zonimet dhe Funksionet

Në parcelën e propozimit për projektimin e temës së NM, është një lokacion shumë i mirë për
banim, si në aspektin shoqëror edhe atë ekonomik. Aty është rruga kryesore, ku ndërtimi i
objekteve të afarizmit dhe zhvillimit i biznesit është i lejuar.
Zgjerimi i zonës në drejtim të Manastirit të Deçanit në lindje është i kufizuar për shkak të zonës
së veçantë të mbrojtur nën mbrojtjen e UNESCO-s të Manastirit të Deçanit, që edhe ka
kushtëzuar menyrën e ndërtimit të banimit individual. Ndërsa në zonat tjera qyteti i Deçanit
është në zhvillim e sipër. Pjesë të vendbanimit pergjatë tranzitit Deçan – Carrabreg ofron
mundësi për zhvillimin ekonomik.
Në rrethinë të parcelës shofim se kemi të bëjmë me një zonë të ndërtuar, ku zonat të cilat e
përfshijnë qytetin janë: zonat për banim individual, të përzierë, afarizëm, arsimor dhe
industriale. Lokacioni është e rrethuar në 3 anët me rrugë të kategorive të ndryshme, ku përgjatë
këtyre rrugëve shofim objekte me funksione të ndryshme.
Gjendja egzistuese e lokacionit sipas PZHU-së destinimi i zones karakterizohet si zonë mikse
urbane me përmbajtje të funksioneve të banimit, afarizmit, biznes, administratë. Përveç këtyre
ekzistojnë edhe objekte të cilat do të mbesin siç janë, objektet e banimit kolektiv dhe individual,
objektet e ndërmarrjeve publike, qendra tregtare etj.

Fig.11- Zonimet dhe Funksionet
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2.6 Objektët e rëndësishëm

Parcela gjindet në qënder të qytetit, ku edhe na mundëson një qasje të lehtë të konsumatorëve
për të kaluar një pjesë të kohës në hapësirat e brendshme të ndërtesës, si dhe është afër të gjitha
sherbimeve publike për qytetarët dhe ato private.
Qasja e këmbesorëve për të ardhur deri ne lokacion mund të bëhët nga rruga kryesore, si dhe
rruga terciare dhe sekondare. Shtigjet për këmbësorë tani janë rregulluar në të dy anët e rrugës
kryesore, trotuaret për këmbësorë janë zgjeruar me një dimension të mjaftueshëm për të levizur
lirshëm që filllojnë prej 2.5m. Fluksi më i madh i këmbësoreve vije prej pjesës së rrugës
kryesore.
Përballë lokacionit, pra në rrugën kryesore janë të vendosura vendkalimet për këmbësorë që
qasja në lokacion edhe më shumë lehtësohet.
Objektët e rëndësishëm që ofrojnë sherbime të ndryshëm për banorët si p.sh distanca prej
lokacionit deri tek Komuna e Re është 50 m, tek Pallati i Kulturës është 80 m, tek Kuvendi
Komunal është 100 m, tek Gjykata Themelore është 120 m, tek Qendra Tregtare “Centrum”
është 140 m, tek Xhamia e Qytetit është 200 m, tek Posta e Qytetit “PTK” është 150 m, tek
Stacioni Policor është 170 m, tek Gjimnazi “Vëllëzerit Frashëri” është 250 m, tek Gjimnazi
“Tafil Kasumaj” është 270 m.

Fig.12- Qarkullimi i këmbësorëve
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3. PËRSHKRIMI TEKNIK

3.1 Koncepti
Në gjenerimin e formës luan rolë të rëndësishëm analizat, pozicioni, përparësitë si dhe
mangësitë e lokacionit. Gjatë analizimit dhe formimit të konceptit është kushtuar një rëndësi e
veçantë që objekti të këtë funksion, strukturë, dhe estetikë të duhur.
Ndërlidhja që kerkonim për projekt është ndërlidhja në mes banimit kolektiv, hapësirës
administrative, qëndres tregtare dhe asaj për rekreacion, pra kjo ka qënë kërkesa e realizimit,
dhe t’iu dedikohet në shumë fusha, targeton banorë, konsumator, vizitor, vetëpunësuar,
themeleus të bizneseve, ndërmarrës, artist, shkrimtar, lexues, avokat, noter, mjek, arkitekt e
shumë e shumë profesione tjerë.
Koncepti i ndërtesës e gjitha është gjeneruar nga forma gjeometrike, ku forma është ngritur në
3D dhe ka evoluar në 3 faza.
•

Faza e parë – drejtëkëndëshi forma bazë gjeometrike e konceptit e cila rrjedhë nga
parcela ku ndahet hapësira ndërtimore nga ajo për parking.

•

Faza e dytë – procesi subtraktiv, ku formohet koridori që bënë bashkimin e hapësirës
administrative me banimin kolektiv, si dhe për të bërë ajërosjen e objektit në menyrë
natyrale.

•

Faza e tretë – kemi gjenerimin e tërases së hapësirës për rekreacion, faza e tretë është
gjenerimi si formë bazë për objekt.

Fig.13 – Faza Konceptuale
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3.2 Karakteristikat e përgjithshme të propozimit

Projekti ndodhet në një zonë strategjike dhe qendrore të qytetit, me një etazhitet -B+P+7K.
Funksioni i ndërtesës është i ndarë në atë të banimit, hapësirës për zyre, qendër tregtare si dhe
hapësirës për rekreacion.
Projekti i ndërtesës së re multifunksionale në Deçan zhvillohet në 8 nivele mbi tokë, dhe 1
nivel nëntokë, me një lartësi totale prej 30 metrash. Ndërtesa ka një sipërfaqe planimetrike prej
557 m2; kati i dytë, i parë, perdhesa dhe bodrumi janë projektuar në forma të ndryshme për
dallim nga katet e mësipërme. kati i dytë mbulon një sipërfaqe prej 600 m2, kati i pare prej 591
m2, kati i perdheses prej 530 m2, si dhe bodrumi prej 756 m2.
Shpërndarja funksionale e aktiviteteve përfshin qendrën tregtare në katin e përdhesës, dhe katin
e parë, hapësira për rekreacion ndodhet në katin e dytë, ndërsa zyrat dhe banimi fillojnë nga
kati i tretë deri në katin e shtatë ku i ndanë një koridor, kati -1 është e destinuar për parking dhe
depo. Lartësia e kateve ndryshojnë në varësi të funksioneve, që sigurojnë cilësinë dhe
funksionalitetin e duhur të ambienteve, Konkretisht, katet ku parashikohet qendra tregtare ka
lartësin e brendshme prej +390 cm për katin përdhes, +370 cm kati i parë, hapësira për
rekreacion në katin e dytë +350cm, kurse tek katet e zyrave dhe banimit është +270 cm.
Komunikimi në banesa dhe zyre bëhet përmes koridorit qendrorë, ku edhe ndan banimin me
atë administrativ, po ashtu shërben edhe si urëlidhëse ku në rast zjarri në njërën pjesë, mund
edhe të shfrytezohen shkallët ndihmëse të banimit ose administrativ.
Shpërndarja e brendshme është e garantuar me gjithsej 3 ashensorë dhe 3 shkallë sigurie.
Ndërtesa ka 3 hyrje kryesore dhe një hyrje për depo, ku secila hyrje është e ndarë për funksionet
të cilat janë projektuar, në 3 hyrjet janë të vendosura erëmbrojtësit dhe për secilin funksion
është i vendosur komunikimi vertikal përveç asaj të depos sepse nuk është e nevojshme.
Hyrja kryesore e objektit është projektuar/dizajnuar në atë menyrë që të jetë tërheqëse për
konsumatorët, dyert janë me një dimension të gjërë që të jetë e qasshme për një numër të madh
të njerëzve në të njejten kohë. Qarkullimi në lokacion është shumë i thjeshtë, pra të gjitha pjesët
shihen dhe janë të qasshme, po ashtu brenda kontekstit në lokacion është rezervuar një rrugë
enkas për të bërë hyrjen dhe daljen e produkteve nga depo-ja që gjindet në anen veriore të
ndërtesës, rruga ka një dimension 3.4 m që është e mjaftueshme për hyrjen dhe daljen e mjeteve
të transportit.
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3.3 Përmbajtja e detajuar e propozimit
3.3.1 Masterplani

Në studimin e lokacionit që përmbahet në perimetrin e lokacionit, u analizuan karakteristikat e
tij, në menyrë që një ndërhyrje e një projekti urban të bëhej në përputhje me nevojat lokale.
Njëra nga karakteristikat e theksuar është mungesa e zonave të gjelbërta në afërsi të lokacionit,
aja që është pozitive mund të themi se të gjitha rrugët në këtë perimeter të qojnë në lokacion si
dhe të gjitha rrugët kanë qasje pozitive njëra me tjetrën. Pra, lokacioni rrethohet nga një
infrastrukturë mjaft të zvhilluar, mjaftueshme për të bërë qasje direkte në lokacion, si dhe është
e rrethuar edhe me ndërtesa me funksione të ndryshme, fakti që gjindet në qendër të qytetit.
Qasjet direkte në lokacion mund të bëhen nga tre anët e rrugës, të asaj rrugës kryesore dhe nga
mbrapa apo dytësore që quhen “Bajram Gogaj”, dhe “Nagip Cacaj”.
Aplikimet për arritjen e një masterplani ideal për këtë lokacion të cilat janë analizuar në bazë
të disa kritereve ku edhe janë projektuar për të bërë qasje të lehtë nga rrugët që të qojnë në
lokacion. Në pjesën perëndimore është lënë hyrja për objektin e banimit dhe asaj administrativ,
si dhe hyrja për parkingjet nëntokësore dhe mbitokësore.
Arsyeja e lënë është për shkak se në këtë pjesë është më pak e frekuentuar nga makinat, pra
për të ulur numrin e aksidenteve. Kurse në pjesën Lindore apo përpara objektit ku është rruga
kryesore kemi të poziconuar parkingjet mbitokësore ku edhe është parashikuar rezervimi
parking për personat me nevoja të veçanta, qasja në keto parkingje është mjaft mirë dhe pozitive
sepse klientët mund të parkojnë dhe te dalin nga makina për të bërë blerjen e produkteve në
qendrën tregtare si dhe për të kaluar një pjesë të kohës në hapësiren për rekreacion. Shtegu i
këmbësorëve është i propozuar në gjithë lokacionin, si dhe parking për çiklistë është siguruar
afër hyrjes kryesore dhe përbrenda objektit. Hapësira për gjelbrim ndodhen ne dy anët, ku edhe
janë vendosura ulëset për njerëzit.
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3.3.2 Baza e katit të përdhesës

Kati përdhesë i ndërtesës multifunksionale ka një sipërfaqe prej rreth 530 m2 dhe kryesisht do
të përmbajë hapësirë për aktivitete tregtare. Lartësia e brendshme e katit është 390 cm ndërsa
dysheme-dysheme 420 cm, tek niveli i hyrjes ka kuoten 0.00. Hyrjet në përdhesë gjenden në
pjesën Lindore dhe atë Perëndimore, ku atë Lindore është hyrja kryesore për qendrën tregtare,
ndërsa në pjesën Perëndimore kemi hyrjen e objektit të banimit dhe hyrjen për administrate, të
gjitha hyrjet janë me erëmbrojtës.
Në gjithë nivelin kemi 3 bërthama komunikuese, ku janë të vendosura shkallët dhe ashensorët
që janë të rezervuar njëra për aktivitetin tregtar, njëra për objektin e banimit dhe njëra për atë
administrativ, në qendrën tregtare janë të vendosur edhe eskalatorët si komunikim vertikal.
Në pjesën e hyrjes kryesore të përdhesës, tek holli hyrës në anën e majtë është një kthinë e
rezervuar për ATM për personat që kerkojnë të kryejnë transaksione financiare, ku në vazhdim
ka koridorin qëndror që lidhë të gjitha kthinat së bashku, si nyjet sanitare, garderobat, kthinen
e sigurimit, një kthinë për pastrues/e, një mini depo si dhe depon kryesore të qendrës tregtare
ku edhe është projektuar një rrugë enkas për të bërë deponimin e mallrava nga mjetet
transportuese.
Forma e planimetrisë dallon nga planimetritë tjera të ndërtesës, përshkak se në pjesën
Perëndimore është rezervuar një hapësirë ku mund të qasen zjarrëfikësit dhe ndihma e parë në
rast zjarri ose nevojës të ndihmës së parë, si dhe parkingjeve për çiklistë.

Fig. 14– Baza e përdhesës me parter
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3.3.3 Baza e Katit I dhe II

Kati i parë i ndërtesës ka një sipërfaqe prej rreth 591 m2, lartësia e brendshme e katit është 370
cm, ndërsa dysheme-dysheme 400 cm, niveli i kuotes në këtë katë është +420.00.
Në katin e parë kemi të bejmë edhe ktu me hapësirë për aktivitet tregtarë, i ngjajshem si në
katin e përdhesës, mirëpo forma e planimetris zgjerohet për dallim nga kati i përdhesës. Si
fillim si qasje në katë kemi koridorin qendror i cili lidhë të gjitha kthinat së bashku, ky katë
përmban komunikimin vertikal ku përpos shkallëve dhe ashënsoreve kemi edhe eskalatorët,
një depo per mallëra, një zyre të përbashkët për drejtorin dhe menagjerin, arkivën, një mini
depo dhe kthinen për pastrues/e, si dhe nyjet sanitare.
Kati i dytë për sa i përket formës së planimetris është pothuajse i ngjajshëm me katin e parë,
përveç tani në katin e dytë kemi zgjerimin tek pjesa e terasës. Sipërfaqja e katit është rreth 600
m2, me lartësi të brendshme 350 cm, ndërsa dysheme-dysheme 380 cm, niveli i kuotes në këtë
katë është +820.00.
Kati i dytë i është dedikuar hapësirës për rekreacion apo lounge bar, është një hapësirë atraktive
që mundëson një panoramë piktoreske. Qasja në katë bëhet permes komunikimit vertikal ku si
fillim kemi koridorin qendror pastaj kthinat si në vijim barin, hapësira e lounge-it, kuzhina,
hapësira e ngrirjes, depo, një mini depo, hapësira për pastrues/e, nyjet sanitare. Me të hyrë në
lounge, vizitorët përballen me banakun i cili ndodhet pothuajse në qendër të hapësirës, ku
hapësira e lounge ka kapacitetin deri në 130 persona.
Fronti i Lounge mbyllet nga një mur i qelqtë, ku pastaj është terasa e krijuar me një hapësirë të
mjaftueshme qe lejon vizitorët të kënë pamje të gjithë hapësirës mbresëlënëse qysh në hyrje të
saj.
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Fig.15- Baza e Katit të Parë

Fig.16- Baza e Katit të Dytë
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3.3.4 Etazhet

Në plotësimin e kërkesës së projektit, zyret dhe apartamentet u vendosen duke filluar nga kati
i tretë deri ne katin e shtatë, ku i ndanë një koridor qendror. Lartesia e brendshme e katit është
270 cm, ndërsa dysheme-dysheme është 300 cm.
Pas një sondazhi të marrur nga njerëzit që punojnë në orë të gjata në zyre, shumica prej tyre
deklarojnë që efikasiteti maksimal vjen duke pasur një pamje të mirë nga dritarja, kështu që në
bazë të kërkesave të njerëzve, vendosa që vendosja e zyreve të jetë nga kati i tretë deri në katin
e shtatë. Në këtë menyrë është ardhur deri te krijimi i një ambienti efikas nga ana psikologjike
njerëzore.
Të gjitha zyret plotësojnë kushtet maksimale për punë, e gjitha kjo vjen nga një eksperienc që
kisha kaluar në një zyre me një ambient të mbyllur. Nga kjo vertëtohet nga ana shkencore, ku
dihet që pamjet piktoreske ndikojnë në efikasitetin e trurit, prandaj i gjithë volumi është krijuar
me një fasadë strukturale nga xhami, për të pasur vizura në të gjitha anët, si ashtu kjo fasadë
siguron edhe ventilimin natyral duke krijuar ambient të përshtatshëm gjatë stineve të vitit.
Zyret janë projektuar për të akomoduar në bazë të apartmenteve që ndodhen në atë katë, si dhe
një zyre shtesë me një hapësirë të mjaftueshme për një kompani të tipit IT apo ndonjë kompani
tjera me një numër me të madh të punonjësve. Projektimi i katëve të zyres po ashtu përmban
recepsionin, hapësiren për ngrenien e ushqimit, nyjet sanitare të përbashkëta për atë katë.
Në katin e pestë, dhe gjashtë kemi krijuar terasa për të kaluar një pjesë të kohës së pushimit.
Në katin e shtatë, zyret janë të projektuara për personel të caktuar dhe posedojnë nyje sanitare
të veçanta. Koridori qendror është projektuar për të mundësuar komunikim horizontal në mes
apartmenteve dhe zyreve, fasada e saj strukturale nga xhami mundëson që të këtë ndriçim gjatë
tërë ditës dhe jep vizura piktoreske.
Pjesa e banimit është projektuar nga kati i tretë deri në katin e shtatë, për të arritur një nivel më
të madh të ndriçimit, atëherë katet e destinuara për banim është organizuar rreth një blloku
qendror të komunikimit vertikal. Komunikimi vertikal është projektuar në bazë që të jetë me
ndriçim natyral gjatë tërë ditës. Apartmentet fillojnë me përmasa më të vogla nga kati i tretë,
përderisa në katin e shtatë kemi apartment më luksoz të tipit penthouse. Të gjitha apartmentet
posedojnë ndriçim të mjaftueshëm, si dhe ballkone të gjelbërta, duke i kthyer ato në një
atraksion mbresëlënes dhe qetësues për banorët dhe vizitoret.
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Në këto nivele përfshihet një banesë e tipit garsionjerë, si dhe dy banesa me tipe të ndryshme
në organizimin e brendshëm, si dhe me madhësi të ndryshme. Në katin e shatë apo të fundit
kemi krijuar një tip të apartmentit luksoz i quajtuar penthouse. Dallimin në mes katëve është
krijuar përmes pozicionimit të dritarëve, mirëpo organizimi mbetët i njejtë deri tek kati i shtatë.
Tipi i banëses – Garsonjër B01 përmban 42 m2, përbëhet kryesisht prej: Qendrimit ditorë, një
dhomë gjumi për një person, kuzhinë dhe tryezari, banjo dhe një ballkon.
Tipi i banëses – Banesa B02 përmban 78.30 m2, përbëhet kryesisht prej: Qendrimit ditorë, një
dhomë gjumi për çift, një dhomë gjumi për një personë, kuzhinë dhe tryezari, wc, banjo dhe
dy ballkon.
Tipi i banëses – Banesa B03 përmban 58 m2, përbëhet kryesisht prej: Qendrimit ditorë, një
dhomë gjumi për çift, një dhomë gjumi per dy persona, kuzhine dhe tryezari, wc, banjo dhe
ballkon.
Tipi i banëses – Penthouse B13 përmban 186.5 m2, banim 143.5 m2 dhe terasë 43 m2 përbëhet
kryesisht prej: Qendrimit ditorë, një dhomë gjumi për çift – garderobë – banjo, një dhomë për
dy persona, një dhomë për 1 përson, kuzhinë dhe tryezari, dy depo, wc, banjo si dhe terasë.

Fig.17 – Baza e Katit të Tretë
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3.3.5 Niveli Nëntokësor (Bodrumi)
Niveli i bodrumit ka një sipërfaqe prej 756m2 me një lartësi të brendshme prej 270 cm, niveli
-1 është i vendosur përkatësisht në kuoten -300.00 cm, përfshinë vendet e parkimit, depo,
vendparkimi i çiklistëve, dhe hapësirat e paisjeve të mirëmbajtjes. Aksesi në bodrum ndodh
permes rampës ku fillon në katin e përdhesës, rampa ka pjerrtësin sipas standarteve për
ndërtesat që ndodhen në zonat urbane. Qasja në bodrum për këmbesorët bëhet përmes
ashënsoreve dhe shkallëve, pra për të gjitha funksionet e ndërtesës është siguruar qasje nga
bodrumi përmes komunikimit vertikal.
Garazhimi është i vendosur në tërë sipërfaqën brenda vijës ndërtimore të parceles, ku pjesa mbi
këtë sipërfaqe (plato) është organizuar parkingje të hapura dhe gjelbërim. Gjatë projektimit
kemi pozicionuar parkingjet, ku gjatë pozicionimit është bërë rezervimi parking për personat
me nevoja të veçanta, në afërsi të hyrjes se komunikimit vertikal. Shtegu i këmbesorëve është
i propozuar përgjatë gjithë lokacionit.
Bodrumi përmban gjithsej 14 hapësira për parking, po aq sa përmban banesa ndërtesa, dhe 11
hapësira për depo të cilat shërbejnë për nevojat e njeriut.

Fig.18- Baza e Bodrumit
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3.3.6 Struktura konstruktive e ndërtesës
Sistemi konstruktiv ndryshe mund të quhet një grup strukturash ndërtimi të ndërlidhura, që
sigurojnë një strukturë të qëndrueshme statike dhe estetike të ndërtesës.
Sistemi konstruktiv i përzgjedhur për këtë ndërtesë është sistemi konstruktiv skeletor nga
betoni i armuar në tersi prej shtyllave dhe trajeve. Ky system konstruktiv na mundëson një
fleksibilitet funksional në nivele të ndryshme, meqenëse kemi të bejmë me një etazhitet të lartë
dhe një hapësirë të madhe në përdorimin e xhamit, atëherë sistemi konstruktiv skeletor ka
etazhitet shumë të lartë, dhe nuk na kufizon tek hapjet në mure, për arsye se nuk e ulin aftësin
mbajtëse të konstruksionit. Qëndresa e rezistences është saktësisht në mes të objektit, që bënë
të rezistueshme ndaj katastrofave natyrore (tërmetet), ku siç dihet Gadishulli Ballkanik ka një
aktivitet mesatar seizmik.
Themeli pllakë ka një trashësi 60 cm, ndërsa sa i përket pllakës meskatesh është përvetesuar si
pllakë masive ku ka një trashësi prej 30 cm nga materiali betoni i armuar. Kryesisht dimensioni
i shtyllave të objektit është 60x30 cm, po ashtu i trajëve është i njejtë me dimensionin e
shtyllave. Bërthama komunikuese ka sistemin masiv të murëve nga betoni i armuar me një
trashësi prej 25 cm, janë të ndara nga koridoret e brendshme si dhe janë të pajisura me dyer të
rezistueshme ndaj zjarrit. Muret e bodrumit kryesisht janë nga betoni i armuar me trashësi 30
cm.

Fig.19 – Prerja A-A e ndërtesës.
30

3.3.7 Mbështjellësi i ndërtesës
Mbështjellësi i ndërtesës që është projektuar në këtë lokacion është i veçantë si nga ana
ekologjike dhe efiqiente. Hapësira administrative është e rrethuar me double-skin, arsyeja e
vendosjes double-skin është që të ndërtesa të ketë ventilim natyral përbrenda duke minimizuar
humbjet në energji elektrike, duke përdorë makinen ventiluese. Fasada është projektuar nga
panelet e xhamit 4 stinor, dhe konstruksioni nga alumini. Double-skin gjithashtu na siguron
edhe izolim me të mirë klimatik dhe akustik.
Tek pjesa e banimit është përdorur cladding system, arsyeja e përdorjes të këtij sistemi është
kostoja e ultë, siguron izolim modern, qarkullim të ajrit brenda fasadës dhe panelet në exterior
sigurojn një pamje të thjeshtë tërheqëse vizuale. Kjo fasadë është po ashtu eco-friendly, dhe
kjo është aryseja primare që është aplikuar kjo fasadë.
Pjesa e e ballkoneve është e veshur me gjelbërim, pra është ekologjike ku janë përdorur bimët
të tipit IVY, kto bimë nuk kërkojn përmbajtje të madhe, si dhe mbulojnë një hapësirë të gjërë,
kto bimë po ashtu nuk janë helmuese ndaj shpezëve. Ky gjelbërim na përshtatet në skemën
tone për të bërë ndërtesën e së ardhmës, ndërtesë ekologjike.
Brëndesia e ballkoneve është e veshur me fasadë të tipit FunderMax, e cila jep ndjesinë natyrale
për objektin. Siguron mbrojtje nga kushtet klimatike, nuk kërkon përmbajtjë të gjerë, mbron
objektin nga lagështia e ajrit, si dhe avantazhi kryesor është se modulet e saj janë me një peshë
të lehtë.

Fig.20- Fasada Lindore
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4. PËRFUNDIMET / KONKLUZIONET
Duke parë zhvillime në aspektin e infrastrukturës në zonen e Deçanit, shifet një mungesë në
anën e objekteve të larta banimore dhe afariste, prandaj projekti që është zhvilluar ofron
zgjidhje për këtë problem, duke shtuar edhe atë administrativ ofron të ashtu quajter ndërtesë
me shumë funksione në një ndërtesë të vetme, si dhe është motivues i duhur që kjo zonë të këtë
përparim në këtë aspekt. Lokacioni gjindet në zemër të qytetit, prandaj frekuentimi bëhet në
shkallë të lartë, njëkohësisht projekti zotëron një ndër benefitet më të mëdha duke qënë projekt
efiqient dhe ekologjik. Kjo do të ndikojë që objektet të marrin shembull dhe të implementojnë
objekte të gjelbërta dhe me shumë funksione në zonen e Deçanit. Avantazhet janë të shumëta,
ku ky projekt do të jetë pioner në ndërtimin e lartë në qytet dhe në rrethinë të qytetit, duke
ofruar kushte moderne për qytëtarët dhe vizitorët. Projekti do të këtë impakt shumë të madh
nga ana ekonomike, ku do të punësohen me qindra punonjës.
Disavantazhet dhe rreziqet janë shumë të vogla, pothuajse jo egzistuese, pasi që është shiquar
në çdo skenar të mundshëm prej skenarit konstruktivë, ekonomik, banimor, ekologjik deri në
rreziqet natyrore. Ndërtesa do të jetë i pari i këtij lloji pothuajse në nivel shtetëror, një
pikëreferimi në ndërtimet ekologjike dhe urbanizim futuristik.
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