
  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

Si vendbanim, Lipjani njihet që nga periudha romake, si vend i 

rëndësishëm.Perveq Lipjanit qytet me rëndësi dhe kryqëzim i rëndësishëm 

i rrugëve ishte Ulpiana, e cila ndodhej në verilindje në largësi rreth 10 km 

nga Lipjani. Lipjani, në periudhën romake ishte kryesisht një vendbanim i 

vogël në rrugën për në Lissum. Identifikimi i Lipjanit me emrin Ulpiana më 

vonë është vërtetuar edhe me zbulimet e gërmadhave të vendbanimeve 

të antikës së vjetër dhe të periudhës bizantine në Lipjanin e sotëm. 

Nga antika e vjetër emri Lypenion, Lypiana padyshim vihet deri te emri i 

tashëm Lipjan. Ky vendbanim shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, 

përrreth luginës së lumit Sitnicë, qyteti ishte i vogël deri në vitin 527, kurë 

ka pasur emrin Ulpiana. Nën themelet e kishës së vjetër në këtë pjesë të 

qytezës janë zbuluar themelet e bazilikës bizantine, ndërsa nga vet Lipjani 

janë të njohura disa monumente - epigrafe, prej të cilave vërtetohen të 

dhënat për ekzistimin e Ulpianës. 

LIPJAN 



 

Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike, sepse gjendet në pjesën 

qendrore të Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit. 

Koordinantat gjeografike te kesaj komunë shtrihen rreth 42°31 48 V dhe 21°08 19 

L. Përmes territorit të komunës rrjedh lumi Sitnica, përreth dhe përgjatë të cilit 

shtrihen sipërfaqet më të plleshme bujqësore, të përshtatshme për prodhimtari 

bujqësore intensive. Gjithashtu, kjo komunë gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë të 

qendrave më të mëdha të rajonit si; 

Lipjan – Prishtinë 16.2 km 

Lipjan – Mitrovicë 52.2 km 

Lipjan – Prizren 57.2 km 

Lipjan – Gjakovë 96 km 

Lipjan – Pejë 87.1 km 

Lipjan – Podujevë 46 km 

Lipjan – Ferizaj 25 km 

Lipjan – Gjilan 50 km 

Lipjan - Aeroporti i Prishtines 15 km ( vijë ajrore 6 km). 



 
 

 

Territori i komunës së Lipjanit shtrihet në mes të gjerësisë gjeografike veriore 42o 

44’- 42o-52’ dhe të gjerësisë lindore prej 18o30’-18o45’. Ka mundësi të volitshme 

të shfrytëzimit të trafikut rrugor – hekurudhor e edhe atij ajror, meqenëse 

aeroporti gjendet në territorin e komunës dhe është nga qendra vetëm 15 km 

largësi. Kjo pozitë e territorit të komunës, si dhe e vetë qytetit Lipjan, paraqet 

rrethanë mjaft të përshtatshme për zhvillimin e mëtejmë të komunës. Përmes 

territorit të komunës së Lipjanit kalon hekurudha, e cila lidh këtë territor në të gjitha 

drejtimet me rajonin në tërësi. 

 

Territori i Komunës së Lipjanit kufizohet: 

nga veriu dhe verilindja me komunën e Prishtinës; 

nga veriperëndimi me komunën e Fushë – Kosovës; 

nga perëndimi me Komunën e Drenasit dhe të Malishevës; 

në jug perëndim me Komunën e Shtimës; 

nga jugu me komunën e Ferizajt dhe nga lindja me Komunën e Gjilanit dhe atë të 

Artanës. 



 

Në raport me qendrat tjera komunale, Lipjani gjendet në vendin e 7 sipas 

numrit të banorëve, në bazë shënimeve nga viti 1981. Në planin hapësinor 

të Kosovës në kuadër të qendrave tjera të mëdha, Lipjani, me sipërfaqen 

që posedon, është paraparë si venbanim i rangut III nga aspekti urban. 



 
 

 

  

  

Parku I Qytetit dhe 

Sheshi 



 

  



 
 



  

Shtepia e Shtjefan Gjeçovit 

Janjeva është qytezë e vjetër multietnike. Në të jetojnë pjesëtarë të 

komuniteteve të ndryshme si: shqipëtarë, kroat, turq, boshnjak, rom, 

ashkanlinje, etj.  

… 

 

JANJEVA, LIPJAN 



 
 

 

  

Janjeva përmendet nga shkrimtaret e ndryshëm 

si qendër e rëndësishme tregetare qysh nga 

Koha e Raguzës rreth shekullit te XIII.   



 

  

Peizazhe nga Janjeva 



 
 

  

SHPELLA E MERMERTË NË GADIME, LIPJAN 

Shpella para-historike e mermert në Gadimes u formua 80 milion vite më parë 

dhe paraqet fenomen karstik unik jo vetëm në Kosovë por edhe më gjerë. Është 

e zhvilluar në një thjerrëz të gëlqerorëve me moshë paleozoike të mermerizuar 

me dimensione të vogla hapësinore e ndërfutur në rreshpet permo-triasike. Fakti 

se kanalet, galeritë dhe boshllëqet e kësaj shpelle janë krijuar në mermer 

paleozoiku e bënë këtë shpellë unike dhe te rrallë në botë. Pasuria e shpellës, e 

cila e bën atë unike, është prania e aragonitëve, të cilat, si zbukurime shpellash, 

janë ngjarje të rralla. 

Kristalët e këtyre zbukurimeve në shpellë shfaqen në galerinë e Aragonitit e cila 

karakterizohet nga forma dhe drejtime të ndryshme të shpellës që e bëjnë 

shpellën veçanërisht interesante dhe tërheqëse. 



  



 
 

  



  



 
 

  

Territori i Blinajës shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, 15 km në perëndim të 

qytetit të Lipjanit.  

Sipërfaqja e Blinajës është 5500 ha dhe shtrihet në territorin e tri komunave: 

Lipjan, Shtime dhe Drenas.  

Lartësia mbidetare është prej 670 – 860 m.  

Prania e 33 liqeneve dhe 60 livadheve krijon peizazhe të bukura dhe të ndryshme 

të cilat e bëjnë Blinajën shumë atraktive dhe tërheqëse për studiues dhe vizitorë 

dhe njëherit ofron kushte të volitshme për ekzistencën e shumë llojeve bimore 

dhe shtazore. 

BLINAJA, LIPJAN 





 
 

  

Kushtet natyrore mundësojnë kultivimin e kafshëve dhe 

shpezëve të egra për gjueti, që e bëjnë këtë njësi 

menaxhimi një lokacion të mirë për gjueti rekreative. 



  



 
 

 

VISIT LIPJAN 



  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Territori i Blinajës shtrihet në 

pjesën qendrore të Kosovës, 15 km në 

perëndim të qytetit të Lipjanit.  

Sipërfaqja e Blinajës është 5500 ha 

dhe kryesishtë shtrihet në territorin 

e komunës së Lipjanit. 

Lartësia mbidetare është prej 670 – 

860 m.  

Prania e 33 liqeneve dhe 60 livadheve 

krijon peizazhe të bukura dhe të 

ndryshme të cilat e bëjnë Blinajën 

shumë atraktive dhe tërheqëse për 

studiues dhe vizitorë dhe njëherit 

ofron kushte të volitshme për 

ekzistencën e shumë llojeve bimore 

dhe shtazore. 

BLINAJA, LIPJAN 



 

  

Peizazh nga Blinaja 

 



 
 

  

Peizazh nga Blinaja 

Bota e gjallë bimore e Blinajës përfaqësohet nga një 

numër i madh llojesh autoktone, si dhe nga fauna e 

egër. Vegjetacioni është i begatshëm dhe i 

llojllojshëm si rezultat i proceseve historike 

evolutive dhe kushteve mjaft të përshtatshme 

gjeografike, orografike, klimatike, gjeologjike dhe 

pedologjike. Karakterizohet me një terren të brezit 

kodrinor me thyerje mesatare dhe pa pjerrësi të 

theksuara 

Bota, bimore 



  

Peizazh nga Blinaja 

Hidrografia përbëhet nga përroska të vogla që gjatë 

verës thahen tërësisht. Janë të ndërtuara 33 penda 

ujëmbledhëse me qëllim të furnizimit me ujë gjatë 

gjithë kohës. 



 
 

 

  

Prania e 60 livadheve krijon peizazhe 

të bukura dhe të ndryshme të cilat e 

bëjnë Blinajën shumë atraktive dhe 

tërheqëse. 



  

Pjesa dërrmuese e sipërfaqes pyjore (mbi 90%) janë 

pyje cungishte, ndërsa pjesa e mbetur e sipërfaqes 

janë pyje të lartë, livadhe, kullota, sipërfaqe 
ujore etj. 



 
 

  

Pjesëmarrja e llojeve ne vëllimin e përgjithshëm në 

nivel të njësisë menaxhuese dominohet kryesisht nga 

dushqet, ku qarri ka pjesëmarrjen më të madhe 49%, 

bunga 33% e më pak shparthi me 6%, po ashtu lloje të 

tjera fletorësh si ahu, bliri etj., zënë rreth 11% dhe 

pjesën e mbetur e zë pisha e zezë. Llojet më 

reprezentativë që kultivohen në njësinë menaxhuese të 

Blinaja-s, janë kaprolli (Capreolus capreolus), derri 

i egër (Sus scrofa), dreri bri lopatë (Dama dama), 

derri i rëndomtë (Cervus elaphus) etj. 



  

Kushtet natyrore mundësojnë kultivimin e kafshëve dhe 

shpezëve të egra për gjueti, që e bëjnë këtë njësi 

menaxhimi një lokacion të mirë për gjueti rekreative. 



 
 

  

Kushtet natyrore mundësojnë kultivimin e kafshëve dhe 

shpezëve të egra për gjueti, që e bëjnë këtë njësi 

menaxhimi një lokacion të mirë për gjueti rekreative. 

Blinaja përfaqëson një lloj të mbyllur të vendgjuetisë, 

çka do thotë se nuk ka lëvizje të lirë të faunës së 

kultivuar dhe grabitqarëve natyror. Mungesa e 

grabitqarëve e bën gjuetinë si mjetin kryesor për të 

kontrolluar numrin e kafshëve apo ruajtjen e 

ekuilibrit biologjik, duke mos lejuar shtimin e numrit 

të madh të kafshëve mbi ekuilibrin biologjik dhe mbi 

kushtet apo mundësitë premtuese për ushqim dhe me këtë 

ruajtjen e këtij ekosistemi. 



  



 
 

  



  



 
 

  



 

VISIT BLINAJA 
Lipjan – Blinaje 14KM  

 



  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

Janjeva është vendlindja e Shtjefën Gjeçovit.  

Dikur ajo kishte qenë e përmendur, sepse nga minierat e saj nxirrej ar e 

argjend. Gjatë shekullit të XIII-të dhe XIV-të, në Janjevë, Republika e 

Raguzës kishte hapur disa miniera.  

Në këto kushte në shekullin e XVI-të, ajo kishte tërhequr vëmendjen e 

shumë banorëve të viseve përreth, të cilët të shtrënguar nga nevoja 

ekonomike, linin vendet e tyre e grumbulloheshin aty për të ngjerrë 

bukën e gojës.  

Pas disa vjetësh nëpër kodrat e Janjevës filluan të shtoheshin shtëpitë e 

banimit, kurse fshati i dikurshëm mori pamjen e një qyteti me argjendari, 

këpucëtari, prodhues veglash të ndryshëm.  

JANJEVA, LIPJAN 



 

 

 

 

  

  

Në Janjevë gjindet Kisha e vjetër  Katolike  që njhet për madhësinë e saj. 

Pas pushtimit të fushës së Kosovës nga osmanët më 1455, Janjeva fillojë 

të zhvillohej në një vendbanim tipik osmanë. Rreth vitit 1671 ajo kishte 

edhe shkollën e vet.  

Relatorët e ndryshëm shkruajnë për pamjen e qytetit të Janjevës dhe 

rezervat e saj të çmuara në arë e argjend. 



 
 

 

  



Shtepia e Shtjefan Gjeçovit 

Shtjefën Gjeçovi u lind në Janjevë më 12 korrik 1873  dhe vdiq në Zym  më 14 

tetor 192. Ishte frat françeskan, veprimtar i shquar i lëvizjes atdhetare,  

etnograf, arkeolog dhe shkrimtar shqiptar. 

 

Shtjefen Gjeçovi 



 
 

  



 

  

Text 



 
 

 

  



  

Peizazhe nga Janjeva 



 
 

  



  



 
 

  



  



 
 

 Janjeva kishte shkollen e sajë qe nga viti 1671. Kjo qytezë e vjetër njihet 

si trevë e diturisë dhe e kulturës.  

 

JANJEVA, LIPJAN 



  

Janjeva veqohet me popullatën e sajë të përzier e 

cila ne gjirin e saje përban populatë shqipëtare, 

kroate, turke,boshnjake, ashkanlinjë, romë, etj.  



 
 

  



 

VISIT JANJEVA 
Lipjan – Janjeve 14KM  

14 

14km 



  

Përjetoni  Shpellën e  mermertë në Gadime, 

një shpellë unike, e rrallë dhe një nga 

shpellat më të bukura 



   



 
 

 

 

 

 

 

 

Shpella para-historike e mermerit në Gadimes u formua 80 

milion vite më pare dhe paraqet fenomen karstik unik jo 

vetëm në Kosovë por edhe më gjerë. Është e zhvilluar në një 

thjerrëz të gëlqerorëve me moshë paleozoike të mermerizuar 

me dimensione të vogla hapësinore e ndërfutur në rreshpet 

permo-triasike. Fakti se kanalet, galeritë dhe boshllëqet e 

kësaj shpelle janë krijuar në mermer paleozoiku e bënë këtë 

shpellë unike dhe te rrallë në botë. Pasuria e shpellës, e cila e 

bën atë unike, është prania e aragonitëve, të cilat, si 

zbukurime shpellash, janë ngjarje të rralla. 

Kristalët e këtyre zbukurimeve në shpellë shfaqen në galerinë 

e Aragonitit e cila karakterizohet nga forma dhe drejtime të 

ndryshme të shpellës që e bëjnë shpellën veçanërisht 

interesante dhe tërheqëse. 

SHPELLA E MERMERTË NË GADIME, LIPJAN 

 



 

  

Shpella e mermertë e Gadimes ndodhet në fshatin Gadime e 

Ulët , në Komunën e Lipjanit. Ajo u zbulua në vitin 1966 nga 

një fshatar dhe që nga viti 1976 u hap për turizëm. Afërsishtë 

1500 m gjatësi e shpellës janë eksploruar dhe mund të 

vizitohen nga turistët. Shpella ka tri kate: kati i mesëm që 

është për vizitorë, kati nënujor dhe kati i sipërm I cili thuhet te 

jet ende më i bukur por që ende nuk është eksploruar dhe 

përgatitur për visitorë.  Gjatë verës temperatura në brendi të 

shpellës është konstante 13 gradë celsius dhe gjatë dimrit 11-

13 gradë.  Hyrja në shpellë ndodhet në 580 metra mbi nivelin 

e detit. 



 
 

 

  



 

 

Ka një numër të vogël shpellash në botë në të cilat kristalet 

aragonit shfaqen aq të mëdha në vëllime dhe forma të ndryshme. 

Ata janë të orientuar në të gjitha drejtimet dhe disa kristale kanë 

një gjatësi deri në 30 cm. 



 
 

  

Ka më shumë se 25 liqene të përhershme. 

Shumica e tyre ndodhen në mermeret 

kompakte dhe ato janë liqenet më të 

thella. 



 

 

  

Në aspektin hidrologjik, shpella Gadime është 

shumë e pasur me ujëra nëntokësore. Në të 

njëjtin horizont ka të gjitha llojet e rrrjedhave 

ujore: të kondensuar, që pikon, që rrjedhë dhe 

ujërat e qëndrueshme, duke e kthyer shpellën 

Gadime në një shpellë unike hidrologjike. 



 
 

 

  



  

 



 
 

  



  

Veqantia e shpellës së mermerit në Gadime me një 
sistem kompleks sallash, dhomash dhe galerish me lloje 
të rralla kristalesh i solli kësaj shpelle një famë 
ndërkombëtare. 



 
 

  



  



 
 



Stalaktitet dhe stalagmitet takohen dhe rriten së bashku.  

Stalaktitet janë një formacion i formuar në formë akulli që rriten të 

varuara në tavanin dhue muret e shpellës dhe formohen nga 

mineralet te cilat bien me rrjedhjën e ujit nëpër tavanin e shpellës. 

Stalagmitet janë depozita minerale që kondenzohen dhe rriten nga  

uji i cili pikon në dyshemenë e  shpellës (Romeo dhe Gjylieta).  

Stalaktitet dhe stalagmitet   



 
 

  



  



 
 

 

VISIT GADIME 
Lipjan – GADIME 9.4KM  

14 

14km 


