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PARATHËNIE 

 Turizmi përbën një nga aktivitetet më të realizuara në kohë dhe hapësirë. Si 

fenomen i shoqërisë postindustriale, turizmi është shoqëruar nga një dinamikë shumë e shpejtë 

zhvillimi, si në aspektin sasior, ashtu edhe cilësor. Veçanërisht në kushtet e sotme të ekonomisë 

botërore globale, turizmi është dalluar nga zhvillime shumë të shpejta, duke ndjekur hap pas hapi 

tendencat që ka nxjerrë koha, prandaj ai vazhdon të jetë dinamik në kohë dhe në shtrirje 

gjeografike.  

Në këto kushte, turizmi ka qenë dhe mbetet objekt shumë i rëndësishëm studimi nga 

shkenca të ndryshme, ku midis tyre një vend gjithmonë e më të rëndësishëm  zë edhe trajtimi 

gjeografik i tij.  

I shprehur dhe kushtëzuar nga faktorë të shumtë natyrorë, ekonomik, politik dhe 

shoqëror, turizmi shfaqet me zhvillime të ndryshme në kohë dhe hapësira të caktuara 

gjeografike. Në këto kushte, shumë vende, zona apo rajone kudo në botë, dallohen për nivele të 

ndryshme në zhvillimin e turizmit. Në shumë prej tyre, turizmi përbën njërin nga aktivitetet më 

të zhvilluara, në shumë të tjerë nuk është shfrytëzuar akoma si mundësi e tillë, ndonëse 

potencialet primare premtojnë shumë në këtë drejtim.  

Gadishulli Ballkanik është një nga rajonet e përfshira që herët në trendet e zhvillimeve 

turistike. Duke qenë pjesë gjeoturistike e Mesdheut, ky rajon ka njohur zhvillime dhe  

transformime shumë të rëndësishme turistike.  

Kosova, e ndodhur në qendër të Gadishullit të Ballkanit, përbën një hapësirë shumë të 

rëndësishme për t’u përfshirë në kuadër të zhvillimeve turistike të rajonit. 

Disertacioni që po paraqesim me temë: “Zhvillimi perspektiv turistik i Kosovës dhe 

reflektimi rajonal i tij”, ka për objekt të tij pikërisht analizën e potencialeve, gjendjes aktuale dhe 

veçanërisht perspektivave në zhvillimin e turizmit në Kosovë, si dhe reflektimit rajonal që mund 

të ketë ky zhvillim në të ardhmen. Kjo, sepse zhvillimet në Kosovë, duke përfshirë edhe ato 

turistike, janë shumë  të lidhura dhe të varura nga zhvillimet në rajon. Prandaj, në studim 

analizohen me metoda krahasuese, efektet dhe relacionet ndërkufitare të turizmit, me rolin dhe 

ndikimin e tij në integrimin rajonal dhe evropian. Për arritjen e këtij qëllimi dhe për ta bërë atë sa 

më konkret, studimi shoqërohet me ilustrime të ndryshme dhe referenca të shumta, të cilat 

mendojmë se do ta bëjnë atë tërheqës për lexuesit. 

Realizimi i këtij studimi nuk do të kishte qenë i mundur pa ndihmën dhe kontributin e 

shumë studiuesve të fushës, institucioneve dhe bashkëpunëtorëve të ndryshëm, të cilët gjej rastin 

t’i falënderoj përzemërsisht. Midis tyre, vlen të veçoj, kolegët dhe profesorët e Departamentit të 

Gjeografisë në Universitetin e Tiranës dhe atë të Prishtinës. 

Në veçanti, me mirënjohje dhe sinqeritet maksimal, falënderoj udhëheqësin tim shkencor, 

prof. dr. Dhimitër Doka, i cili me vërejtjet, sugjerimet dhe këshillat e tij kompetente, në të gjitha 

fazat e punimit, më ka ndihmuar shumë për të realizuar siç duhet studimin tim. 

Së fundi, nuk mund të lë pa përmendur  inkurajimin dhe mbështetjen që më kanë dhënë 

në realizimin e këtij studimi, miqtë e shumtë si dhe  pjesëtarët e familjes sime, të cilët gjej rastin 

t’i falënderoj të gjithë përzemërsisht.   

 

 

Autori 
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HYRJE 

Objektivat dhe rëndësia e punimit 

Zhvillimet turistike në botë po pësojnë transformime hapësinore dhe cilësore. Çdo ditë e 

më shumë po zgjerohen destinacionet turistike. Zona pritjeje po bëhen qendrat turistike dikur më 

të panjohura dhe të arritura me vështirësi. Rajoni i Ballkanit, sidomos në dekadën e fundit po 

pëson transformime turistike mjaft pozitive. Këto transformime shoqërohen me ndryshime 

sociale dhe ekonomike, me pasoja pozitive dhe negative. Përballë këtyre transformimeve, 

studimi me temë “Zhvillimi perspektiv turistik i Kosovës dhe reflektimi rajonal i tij” me fokus 

trajtimin e situatës aktuale dhe perspektivën e zhvillimit të turizmit në Kosovë, është menduar të 

jetë i nevojshëm. Është më se e qartë se ecjet në fushën e turizmit janë mjaft të shpejta dhe 

përfshijnë segmente të gjëra të jetës së njerëzve, kudo në botë. Zhvillimet turistike në përgjithësi 

kanë dy komponentë: kohore dhe hapësinore.  Nëse të dy këto komponentë i shikojmë në 

kontekstin e zhvillimeve në Kosovë, atëherë konstatojmë se këto zhvillime, ndonëse të vonuara 

në këtë rajon, patjetër që do të përfshijnë edhe Kosovën. Flukset turistike, ndonëse jo të mëdha, 

gjithsesi janë më të larta se në vitet 80-të dhe 90-të të shekullit të kaluar. Këto zhvillime turistike 

të lidhura me qarkullime të dyanshme (në drejtim të Kosovës dhe të kosovarëve në drejtim të 

rajonit dhe më gjerë), shoqërohen me ndryshime dhe pasoja, si: ekonomike, sociale, të 

vendbanimeve, ambientale, etj. Në varësi të potencialeve turistike, çfarëdo qofshin ato edhe 

prurjet e reja të turistëve do të kenë orientime në hapësirë. Këto potenciale të çmuara kërkojnë 

interesim, përkujdesje dhe shfrytëzim racional. Në përpjekje për të realizuar nevojat qytetare, 

janë duke u funksionalizuar institucionet e vendit, publike e private, të tjera dhe turistike. Sido që 

të jetë, kjo kërkon kohë dhe angazhim profesional, i cili nuk është i lehtë të bëhet. Sistemi 

arsimor në Kosovë, ngjashëm me atë rajonal ka deficitet e tij, të cilët duhet tejkaluar për t’i 

ardhur në ndihmë dhe për t’ju prirë nevojave të tregut. Në rrethanat aktuale ky segment në 

shoqërinë shqiptare ka defekte.  

Këto dhe aspekte të tjera në vazhdim janë të lidhura ngushtë me zhvillimin turistik të 

vendit, për të cilin punimi ynë synon të kontribuojë. 

Vlerësimi i potencialeve primare turistike: gjeografiko-natyrore dhe gjeografiko-

kulturore, vlerësimi i potencialeve sekondare dhe analizimi i potencialeve terciare ishin 

objektivi parimor i analizave turistike të këtij studimi. Aspekte të raporteve të potencialeve dhe 

kapaciteteve si dhe mënyrës për shfrytëzim të tyre në Kosovë, përbëjnë një objektiv tjetër. 

Situata aktuale ka determinuar nevojën për trajtime profesionale dhe shkencore si rasti i studimit 

tonë. Adresimet e problemeve me të cilat ballafaqohen potencialet turistike të vendit, qasja ndaj 

tyre, kapacitetet profesionale, mbrojtja dhe inventarizimi i tyre etj., janë po kështu qëllim më 

vete në këtë studim. 

Kapacitetet turistike në Kosovë kanë kronologjinë e vet. Ndonëse me luhatje të ndryshme 

për shkak të rrethanave politike dhe socio-ekonomike të kohës, ato sot lënë për të dëshiruar. Këto 

dhe aspekte  të tjera janë temë e trajtimit dhe diskutimit në studimin tonë.  

Zhvillimet turistike në Kosovë nuk janë të izoluara. Ato varen dhe përcjellin zhvillimet 

rajonale. Aty edhe Kosova jep ndikimin e saj në  këto zhvillime. Sa është ndikimi rajonal mbi 

Kosovën dhe sa forcë reflektuese ka Kosova, kjo është një objektiv qenësor i studimit në këtë 

punim. 
 

Mënyra e ndërtimit dhe përmbajtja e punimit 

Për realizimin e punimit “Zhvillimi perspektiv turistik i Kosovës dhe reflektimi rajonal i 

tij” është ndërtuar struktura përkatëse.   
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Në funksion të përcaktimit të gjendjes aktuale të turizmit në Kosovë dhe perspektivës së 

tij, është ngritur një strukturë punimi e tillë, që të krijojë hapësirën e duhur për studim. Për këtë, 

ai është ndërtuar në 5 kapituj, të renditur sipas logjikës së problemeve të trajtuara në disertacion. 

 Në Kapitullin I, trajtohen aspekte të shtrirjes së Kosovës dhe pozitës gjeoturistike të saj 

në rajon dhe më gjerë. Pozita qendrore e Kosovës në Ballkan, është studiuar e krahasuar me 

infrastrukturën e transportit, qarkullimet turistike si dhe mundësitë potenciale për përmirësim të 

pozitës reale turistike në të ardhmen.  

 Resurset natyrore turistike të Kosovës, janë trajtuar në Kapitullin II. Këtu janë analizuar 

aspekte: gjeologjike, relievore, klimatike, hidrografike dhe floro-faunistike. Një vlerësim është 

bërë edhe për pastërtinë e ajrit, komponentë të rëndësishëm dhe me ndikim në aspektin turistik. 

Potencialet turistike dallojnë nga resurset e tjerë natyrorë andaj edhe analiza e bërë për to dhe e 

paraqitur në këtë kapitull, është plotësisht me qasje turistike. Vlerat dhe përdorimi turistik i 

Zonave të Mbrojtura natyrore, madhësia, lloji dhe shtrirja e tyre janë elementë të studiuar dhe 

paraqitur në këtë kapitull. Të tilla si: Parqet Kombëtare, Monumentet e Natyrës, Peizazhet e 

mbrojtura tokësore dhe ujore, Rezervatet strikte natyrore, etj., janë analizuar me interesim të 

posaçëm. 

Potenciali primar turistik përbëhet nga pasuritë natyrore dhe ato kulturore. Përderisa të 

parat gjenden në Kapitullin II, të dytat janë shtjelluar në Kapitullin  III. Meqenëse  këto resurse 

janë me përmbajtje hapësinore dhe kanë shtrirje specifike i titulluam “Oferta turistike, 

gjeografiko-kulturore e Kosovës” Përmbajtja e kësaj oferte paraqet reflektim të situatës në 

territorin e Kosovës. E tillë është analizuar në studim dhe është paraqitur në këtë kapitull. 

Strukturat demografike të popullsisë, me efektshmërinë e tyre turistike, janë trajtuar gjithashtu në 

këtë kapitull. Në dallim nga oferta turistike, gjeografiko-natyrore dhe gjeografiko-kulturore, 

strukturat demografike paraqiten si faktor socio-ekonomik dhe i takojnë grupit të potencialeve 

sekondare turistike. Më të dhëna relevante, të ilustruar nëpërmjet shembujve të ndryshëm, me 

grafikë dhe harta, janë analizuar dhe paraqitur: struktura fetare, etnike, sociale dhe rëndësia 

turistike e grupmoshave të popullsisë. 

 Në Kapitullin IV është trajtuar ecuria e zhvillimit të turizmit në Kosovë, që në kohën e 

ish Jugosllavisë e deri tani. Kapacitetet e para turistike, madhësia e tyre, shtrirja, si dhe zhvillimi 

i tyre me  lëkundje të theksuara duke aplikuar metoda përshkruese, statistikore dhe hartografike 

janë analizuar dhe ndodhen në këtë kapitull. Flukset turistike drejt Kosovës dhe anasjelltas të 

shqiptarëve dhe kosovarëve  të tjerë në rajon dhe më gjerë, janë pjesë e analizës dhe shtjellimit 

në këtë kapitull. Për nevojat e kësaj pjese të studimit janë realizuar metoda hulumtuese sasiore 

dhe cilësore. Duke respektuar parimet ontologjike (onto-qenie) dhe epistemologjike (epistem-

njohje) autori ka zgjedhur të përdorë anketa dhe intervista për të siguruar informacion të 

besueshëm për situatën turistike në vend. Edhe në rastin e anketave, por sidomos të intervistave, 

autori ka qenë vetë subjekt i këqyr në hulumtim dhe subjekt hulumtimi. Në punim, jo vetëm këto 

metoda janë nevojitur për të analizuar potencialin turistik të emigrantëve nga Kosova, rezultatet e 

të cilit janë paraqitur në këtë kapitull. 

 Kapitulli V, paraqet një sintezë të të gjithë problematikave turistike me të cilat 

ballafaqohet Kosova. Problemet e ndryshme turistike që ka Kosova, kanë edhe shtrirje rajonale, 

kështu  disa prej tyre janë të ndikuara nga agjendat integruese evropiane dhe globale. Problemet 

sociale dhe ekonomike që ka Kosova janë vlerësuar në këndvështrim historiko-analitik dhe janë 

paraqitur të krahasueshme me rajonin dhe më gjerë.  Qasja ndaj turizmit është e ndryshme në 

komunat e Kosovës, kjo jo vetëm për shkak të potencialeve në territoret e tyre por dhe për shkak 

të qasjes dhe të kuptuarit e tij. Në këtë aspekt është analizuar ky diferencim lokal dhe është sjellë 
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në këtë kapitull nëpërmjet modeleve krahasuese, tekstuale dhe grafike. Kosova përballë rajonit, 

në frymën e zhvillimeve turistike, është analizuar nëpërmjet SWOT analizës, si metodë 

krejtësisht e veçantë hulumtuese. Boshtet kryesore të qarkullimeve turistike, në korrelacion me 

organizimet turistike (turet) të Kosovës dhe të rajonit, përbëjnë pjesën e fundit të paraqitur në 

këtë kapitull. 

Për të plotësuar studimin dhe për ta bërë atë sa më të pranueshëm për lexuesin, gjatë 

gjithë materialit (në të gjithë kapitujt) janë paraqitur harta, grafikë, skica, foto dhe figura të tjera, 

shumica prej të cilave të punuara nga vetë autori. Krejt në fund, për qëllimin e përmendur dhe 

për të kurorëzuar aspektet hapësinore të turizmit në Kosovë, është punuar edhe harta turistike e 

Kosovës, e cila gjendet në Aneks të punimit.  

 Në fillim të punimit janë parashtruar elementët përbërës si: parathënia, përmbajtja, hyrja, 

metodologjia hulumtuese dhe kontributet e gjertanishme në fushën e turizmit, ndërsa në fund ai  

është shoqëruar me: përfundime, rekomandime dhe bibliografinë e përdorur. 
 

Metodologjia e aplikuar dhe metodat hulumtuese 

Për realizimin e studimeve dhe arritjen e rezultateve të besueshme nevojitet përdorimi i 

metodologjisë, e cila nënkupton aplikimin sistematik të metodave dhe parimeve të hulumtimit. 

Në fakt, kjo nënkupton përcaktimin e fazave, metodave, modeleve dhe teknikat e përdorura. 

Aspektet metodologjike janë po aq të rëndësishme, sa në mungesë të tyre,  rezulton me humbje 

energjish dhe me rezultate të zbehta (jo profesionale dhe jo shkencore). 

 Punimi është realizuar nëpër disa faza, si: 

Faza e parë, mbledhja e literaturës së përgjithshme mbi turizmin, gjeografinë dhe në veçanti 

aspekte humane të gjeografisë të lidhura drejtpërdrejt me temën e studimit. Është shfrytëzuar 

literaturë turistike e vjetër (konceptuale) dhe bashkëkohore. Kjo fazë është shoqëruar me analiza 

kritike dhe me trajtesa në përputhje me kërkesat e sotme të kësaj fushe studimi. 

Faza e dytë, përfshin daljet e para në vështrimin e resurseve fillimisht natyrore, elementë të të 

cilave përbëjnë pjesë të ofertës primare turistike. Vizitat në terren janë shoqëruar me qëndrime 

dhe vështrime analitike të këtyre resurseve si dhe mundësit e ndërlidhjes midis tyre dhe resurseve 

të tjera turistike, kulturoro-gjeografike. Marrjet e fotove dhe skicimet në terren janë pjesë të 

përfituara nga ky i fundit. Sigurisht, që kjo fazë është shoqëruar me aplikimin e metodave 

bashkëkohore të leximit dhe interpretimit të fotografive ajrore dhe imazheve satelitore, të cilat 

zvogëluan nevojën e daljes në terren, mundësuan vështrime nga lartësia si dhe krahasime të 

nevojshme me metodat terristrike.    

Faza e tretë. Kjo fazë ka qenë kombinim i punës kabinetike me atë të terrenit, me pjesëmarrje 

më të madhe të punës në terren. Në aspektin kohor, kjo fazë vjen pas fazës së dytë, por nuk 

përfundon në kohë të njëjtë. Pjesë të punës në terren janë realizuar edhe më vonë. Vizitat në 

terren me qëllimin për të vlerësuar fondin kulturor-turistik në vend, ishin pjesë e kësaj faze. 

Realizimi i intervistave fillestare për nevojat e ofertës gjeografiko-kulturore të Kosovës ka qenë 

pjesë e studimit të realizuar në këtë fazë. Të tilla aktivitete, ndër të tjera, janë realizuar me  

përfaqësues nga: Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore, Muzeu Etnologjik i Kosovës, 

Muzeu Historik dhe Arkeologjik i Kosovës, Muzetë rajonale të Pejës, Gjakovës, etj., Ministria e 

Kulturës Rinisë dhe Sportit, Këshilli i Evropës (Programi për promovimin e diversitetit kulturor), 

etj.  

Faza e katërt, përbën fazën themelore të studimit. Kjo është koha e aplikimit të metodave sasiore 

dhe cilësore. Në këtë fazë janë ndërtuar pyetësorët, janë realizuar në terren dhe janë 

implementuar në punim pas klasifikimit, grupimit dhe analizimit të detajuar, konform nevojave 

të studimit.  
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Faza e pestë, përfshin diskutimet dhe përfundimet, lidhur me arritjet e këtij punimi, duke 

përfshirë propozimet konkrete të cilat kanë të bëjnë me përcaktimin e drejtimeve të ardhshme të 

studimit në këtë fushë si dhe nevojës për njohje dhe orientime të reja në sektorin e turizmit në 

Kosovë.  

Për realizimin e qëllimeve të studimit janë përdorur metodat hulumtuese dhe teknika 

bashkëkohore, si:  

Metoda gjenetike dhe historike – çdo dukuri ka fillimin (gjenezën ) e vet. Nuk është rastësisht, 

prandaj ka shkaktar dhe po e njëjta shkakton efekte anësore. Aplikimi i kësaj metode mundësoi 

zbërthimin më të mirë të fakteve historike të cilat domosdo janë bazament i realitetit të sotëm. 

Nuk do të mund të përcaktonim profilin e situatës aktuale të turizmit në Kosovë nëse nuk do të 

përdornim aspekte gjenetike dhe kronologjike të ecjes së dukurive turistike në zonën tonë të 

hulumtimit.  

Metoda  krahasuese – kjo metodë ka shoqëruar punimin nëpër çdo kapitull dhe fazë të punës. 

Ishte metodë e vyeshme që na mundësoi krahasimin e të dhënave, vlerave, krahasimin e 

përhapjes ose përqendrimit, të dukurive, fenomeneve, ngjarjeve, risive, etj. Është përdorur 

kënaqshëm në përcaktimin e dallimeve rajonale dhe më gjerë, si në infrastrukturë dhe në të 

dhënat numerike të karakterit social dhe ekonomik, si: madhësia e të ardhurave, pjesëmarrja në 

punësim, shkalla e papunësisë, grupmoshat e reja, dallimet etnike, fetare, etj. 

Metoda e SWOT-it - është aplikuar në Kapitullin V dhe mundësoi analiza në raportin e 

Kosovë/Rajon. Analiza përqendrohet në kriteret e matricës së SWOT-it, ku nëpërmjet 

komentimit të gjetjeve kryesore, kjo metodë mundëson shfaqjen e faktorëve kryesorë pozitiv dhe 

negativ si dhe faktorëve kryesorë të brendshëm dhe të jashtëm. Komunikimi në tabelë reflekton 

rregullat e matricës prandaj reflektimi nga kjo analizë i ka shërbyer qëllimit për një studim më të 

përqendruar. Si rregull, SWOT-i përmbyllet me përfundime dhe propozime për zhvillim.   

Metoda hartografike - kjo metodë ka gjetur përdorim në të gjitha fazat e punimit dhe është 

pasqyruar në të gjithë kapitujt, pa dallim. Prezantimi hartografik është i njohur mirë në shkencat 

me karakter hapësinor, siç është rasti me shkencat gjeografike. Ky prezantim në rastin tonë ka 

mundësuar paraqitjen e objekteve me atribute: hapësinore, linjore dhe të përqendruara (pika), me 

element natyror dhe shoqëror. Shfaqja hartografike e dukurive me karakter të shkallëzuar turistik 

e ka bërë më përmbajtësor dhe shumë më teknik punimin në përgjithësi, si: harta e njësive 

morfologjike, përhapjes së temperaturave, reshjeve dhe elementeve të tjera natyrore, 

përqendrimit të kapaciteteve turistike, shkallës së resurseve kulturore, përqendrimit dhe 

përhapjes së minoriteteve, etj.  

Metoda e GIS-it
1
 - dallon nga metoda hartografike edhe pse debati për këtë temë është i hapur. 

Përdorimi i kësaj metode nënkupton më shumë se prezantim i njohur hartografik. Analizimi i 

Bankës së të Dhënave mundësohet me këtë metodë. Kjo falë teknologjive harduerike dhe 

softuerike është aplikuar në punimin tonë në nivel solid. Për ta realizuar këtë metodë e cila është 

prezantuar e kombinuar me metodën hartografike, janë përdorur  platforma softuerike, si: 

GeoMedia Professional, MapInfo Proffesional, Arc GIS, dhe Global Mapper. Edhe kjo metodë 

është praktikuar në të gjithë kapitujt e punimit.  

Metodat statistikore – për dallim nga të tjerat këtu kemi një numër më të madh të metodave të 

përdorura, ato janë numerike, grafike dhe hartografike. Kjo metodë është përdorur në shumicën e 

kapitujve ndërsa më e përqendruar ka qenë në Kapitullin III, IV dhe V. Ndër të tjera, metodat e 

raporteve (proporcioni, përqindja, indeksi Bazik dhe Vargor, etj.), metodat e mostrave, seritë, 

metodat e masave qendrore, (mesatarja aritmetike, dhe masa tjera, maksimumet, minimumet, 

                                                 
1
 Geographica Information System (Sistemi i Informacionit Gjeografik) 
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etj.), korrelacionet, metodat grafike (diagrami shtyllë, histogrami rrethor, grafiku sipërfaqësor 

rrethor, diagrami linear, poligoni i frekuencave, harta statistikore (hartogrami), harto-diagrami, 

etj.). Për realizimin praktik të metodave statistikore janë përdorur metodat klasike statistikore, 

softuerët statistikor bashkëkohor Excel dhe SPSS
2
 si dhe softuerët e GIS-it.  

Metodat për mbledhjen e të dhënave.  Në shkencat humane ekziston debati i kahershëm për 

zgjedhjen e metodave hulumtuese për mbledhjen e të dhënave (metodave sasiore apo cilësore).  

Megjithatë, shpesh hulumtuesit përdorin më shumë se sa një metodë të mbledhjes së të dhënave 

dhe kombinimi i metodave po behet praktikë gjithnjë e më e zakonshme
3
. Në këto rrethana, 

analizat tona janë bazuar pikërisht në dy metodat e përmendura për mbledhjen e të dhënave. Për 

metodën  sasiore është përdor Anketa si mekanizëm i zbatueshëm ndërsa për metodën cilësore 

është përdor Intervista.  

Metodologjia e Anketës 

Anketa është realizuar në dy faza. Faza e parë ka përfshirë 11 komuna të Kosovës. Rezultatet e 

kësaj ankete janë fokusuar në rolin dhe potencialin turistik të emigracionit të trajtuar në 

Kapitullin  IV. Për këtë qëllim janë përdorur më shumë se 150 anketa, është caktuar dhe 

respektuar sezoni i ardhjes së emigrantëve, etj. Faza e dytë e anketave përfshin komunat Ferizaj, 

Shtërpcë, Kllokot, Viti, Kaçanik dhe Hani i Elezit. Kjo anketë është realizuar me përfaqësues të 

bujtinave dhe agroprodhues për nevoja turistike.  

Kriteret e përdorura për realizimin e fazës së parë: 

- Caktimi i pesë zonave, 5 anketues me nga 30 anketa, i bie të realizohet suksesshëm puna. 

- Secila zonë ka nga dy deri në tri komuna nëpër të cilat janë realizuar anketat. 

- Caktimi sipas kriterit i zonave (komunave) për hulumtim me supozimin e ngritur mbi 

origjinën e ndryshme të emigrantëve kosovarë për dallimet në produktivitetin dhe 

kërkesat e tyre
4
. 

- Shtrirja e komunave nëpër të cilat janë bërë anketat dhe intervistat të jetë e përhapur 

maksimalisht në mënyrë që mostra e zgjedhur të jetë reprezentative për tërë vendin-

Kosovën
5
. 

- Caktimi i moshës së të anketuarve me këto kritere:  

 Patjetër mosha mbi 18 vjeç 

 E preferuar mbi 25 vjeç 

 E parapëlqyer, kryefamiljari si emigrant 

 Pa dallime gjinish  

 Pa dallime nacionaliteti 

 Patjetër të jetë mërgimtar ose i kthyer nga emigracioni. 

- Koha e realizimit të anketave ka qenë e përputhur me kohën e prezencës maksimale të 

emigrantëve në Kosovë. 

- Besueshmëria në anketë duhet të jetë maksimale. Kjo duhet realizuar nëpërmjet qasjes 

korrekte me zero imponim dhe me dashamirësi maksimale, etj. 

Kriteret e përdorura për realizimin e fazës së dytë: 

                                                 
2
 Statistical Package for the Social Sciences (Pakoja Statistikore për Shkencat Shoqërore). 

3
 Bob Matthevws dhe Liz Ross, Metodat e Hulumtimit,  f. 140, Person Education Limited, England Harlow, 2010. 

Botuar në shqip nga Qendra për Arsim Demokratik (CDE), Tiranë. 
4
 Hapësira e studiuar dhe kriteret e përcaktimit gjenden në: Nënqeshja: IV.4.1.2. Hapësira e hulumtimit (shtrirja 

gjeografike). 
5
 Po aty, Harta 23.  
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Të gjithë të intervistuarit kanë qenë persona mbi moshën 18 vjeç, pa dallime gjinore, ka pasur 

pjesëmarrje të minoritetit serm kryesisht me prejardhje nga Shtërpca dhe Kllokoti, të gjithë kanë 

qenë në marrëdhënie pune shtetërore ose private. Të gjithë të intervistuarit kanë qenë në proces 

trajnimi për turizëm, në projektin e mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE), projekti EURED.  

Metodologjia e Intervistës 

Me anë të intervistës janë identifikuar rezultate, të cilat nuk ka mundësi të dalin nga 

anketat. Intervistat janë realizuar në tri faza: Faza e parë e intervistave ka të bëjë me institucionet 

si ministritë dhe organizata të tjera relevante për turizmin dhe përfshin rreth 10 intervista, të 

shpërndara nëpër Kosovë. Faza e dytë e intervistave është përqendruar kryekëput tek personat e 

ardhur nga diaspora, të cilët kanë investuar në sektorin e turizmit. Për këtë janë realizuar 10 

intervista në 11 komuna të Kosovës. Rezultatet e tyre më të fokusuara janë në Kapitullin IV. 

Faza e tretë e intervistave është më e fuqishmja dhe në të janë realizuar rreth 27 të tilla. 

Intervistat janë ndarë në 5 nivele: qendror, lokal, investitor në sektorin e turizmit, Zyrë turistike 

dhe OJQ turistike, dhe Turistë.  

Kriteret e përdorura në fazën e parë të intervistave: 

- Tipi i intervistës: gjysmë e strukturuar  

- Rreth 10 intervista të realizuara 

- Të intervistuarit  janë përzgjedhur me këto kritere: 

1. Persona të cilët janë më të besueshëm për të reflektuar me përgjigjet e tyre në hulumtim 

2. Investues i kapitalit në fushën e turizmit (turizëm, hoteleri, gastronomi, rekreacion, etj.) 

3. Prejardhja e pasurisë, e sjellë nga emigracioni 

4. Vetë i intervistuari  të jetë me origjinë nga emigracioni por i lindur në Kosovë 

5. Nuk duhet të jetë patjetër nga hapësira e hulumtimit me anën e anketës 

6. Pjesëmarrja e stafit të projektit në intervistë ka qenë gjithëpërfshirëse për të akumuluar  

më mirë dhe më saktë të dhëna të cilat shkojnë në dobi të realizimit të suksesshëm të 

projektit 

7. Kohëzgjatja e miratuar paraprakisht me intervistuesin ka qenë prej 30 minutash deri në 1 

orë e 30 minuta, në varësi nga niveli i komunikimit, prirjes për të detajuar më shumë rreth 

aktivitetit të personit  të intervistuar.  
 

Kriteret e përdorura në fazën e dytë, të intervistave: 

1. Tipi i intervistës: e pa strukturuar 

2. Zyrtar përgjegjës në institucionet e turizmit dhe të ngjashme ose udhëheqës të tyre 

3. Nuk duhet të jetë patjetër nga hapësira e hulumtimit me anën e anketës 

4. Kohëzgjatja e miratuar paraprakisht me intervistuesin ka qenë prej 30 minutash deri në 1 

orë e 30 minuta, në varësi nga niveli i komunikimit, prirjes për të detajuar më shumë  

rreth aktivitetit të të intervistuarit. 
 

Kriteret e përdorura në fazën e tretë të intervistave: 

1. Tipi i intervistës: gjysmë e strukturuar 

2. Investues i kapitalit në fushën e turizmit (turizëm, hoteleri, gastronomi, operator turistik 

dhe agjenci turistike, transport,  artizanate, etj.), udhëheqës ose zyrtar në institucionin 

turistik (komunë, qeveri-ministri, OJQ, zyrë turistike, etj.).  

3. Intervistat të realizohen nga autori, nga i përzgjedhuri i tij ose në bashkëpunim.  

4. Kohëzgjatja e planifikuar për intervistim rreth 45 minuta.  
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Kontributet e autorëve të ndryshëm dhe boshllëku që plotëson studimi 

Territori i Republikës së Kosovës ishte objekt studimi i shumë fushave shkencore që prej 

dekadash dhe shekuj më parë. Padyshim vend të veçantë kanë zënë studimet gjeografike. 

Ndonëse e vonuar në proceset arsimore dhe edukative, si pasojë e rrugëtimit të vështirë gjer më 

sot, Kosova ka krijuar proceset e plota arsimore, në të gjitha nivelet që nga viti 1974
6
. 

Departamenti i Gjeografisë i themeluar në vitin 1963, së bashku me 5 departamente të 

tjera, në atë kohë në kuadër të Fakultetit Filozofik ishin paraprijëset e themelimit të Universitetit 

të Prishtinës (UP)
7
.        

Studime me tematikë gjeografike filluan kryesisht në dekadën e parë të shek. XX dhe 

vazhduan më tej. Ato ishin të përqendruara dhe të lidhura ngushtë me politikën serbe, fillimisht, 

dhe serbo-jugosllave, nga viti 1918 e më pas. Emër i njohur jo vetëm nga fusha e gjeografisë 

ishte akademiku serb Jovan Cvijiç. Studimet në fushën e Gjeografisë fizike ishin më të 

besueshme (profesionale) ndërsa ato nga Gjeografia humane ishin të lidhura ngushtë me 

orientimet politike serbo-jugosllave të kohës. Në to kishte mungesë besueshmërie.  

Meqenëse Kosova nga viti 1912 mbetet pjesë e Serbisë, përkatësisht ish Jugosllavisë, 

ishte e vështirë, dhe nga viti 1945 e deri në vitet 70-të, e pamundur të kontribuohej nga autorë të 

ndryshëm të Republikës së Shqipërisë, për gjeografinë e Kosovës.     

Në Kosovë me themelimin e katedrës së Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës,  

fillojnë dhe fokusohen studimet në shkencën e gjeografisë nëpërmjet rasteve të veçanta. 

Padyshim,  sfera e turizmit ishte një nga fushat me interes të veçantë në studimet e gjeografisë 

humane. Kontribut të çmuar në Kosovë në sektorin e turizmit në përgjithësi dhe atë gjeografiko-

turistik në veçanti, ka dhënë Musa Gashi. Studimet e tij janë përqendruar kryesisht në vitet 60-të 

deri në fillim të viteve 80-të. 

Studimet e tij, shumë të dobishme, ishin të përqendruara në sqarimet e koncepteve 

themelore të turizmit. Këto koncepte ai ka provuar t’i identifikoj dhe adresoj në punimet e tij. 

Temat më të trajtuara dhe të vyera, ishin të përqendruara në tri drejtime: 

1. Në studime teorike dhe konceptuale mbi dukuritë turistike, nocionet, termat, zhvillimet e 

kohës, trendet, etj. Ato ishin trajtuar dhe në disa punime për raste të veçanta si: “Turizmi si 

ngjarje bashkëkohore në botë” (1963), “Konceptet themelore të zhvillimit të turizmit në 

Kosovë 1964-1970” (1964), “Mundësitë dhe çështjet e zhvillimit të turizmit në Kosovë” 

(1968), “Turizmi dhe gjeografia” (1969), etj. 

2. Në vlerësime përshkruese dhe pjesërisht analitike të potencialeve natyrore por me 

përqendrim në ato të Bjeshkëve të Nemuna dhe të Maleve të Sharrit, pjesërisht edhe Mokna 

(vazhdimësi e Bjeshkëve të Nemuna), si dhe të disa potencialeve kulturore, kryesisht etno-

sociale. Të tilla, si: “Bazat gjeografiko-ekonomike për zhvillimin e turizmit malor në 

Kosovë” (1967), “Bazat klimatike-meteorologjike të Bjeshkëve të Kosovës në vlerësimin 

turistik të vendit” (1975), “Vlerësimi hapësinor turistik i Maleve të Sharrit” (1975)   

“Përfshirja e përmendoreve kulturoro-historike në turizmin jugosllav” (1964), “Ndikimi i 

folklorit në zhvillimin e turizmit në Kosovë” (1967), etj. 

3. Në vlerësimin e kushteve ekonomike dhe të urbanistikës, të lidhura me zhvillimin e turizmit 

në atë kohë, si: “Disa çështje lidhur me nevojën e hartimit të planeve regjionale turistike për 

zhvillimin e turizmit dhe nevoja e hartimit të planeve urbanistike për rajonet turistike të 

Kosovës” (1967), “Ekspertizë turistike për nevojat e planit urbanistik të Pejës, Deçanit dhe 

                                                 
6
 Ky është viti i themelimit të Universitetit të Prishtinës. I pari dhe i vetmi universitet i asaj kohe në Kosovë.  

7
 Shpejtim Bulliqi, Historiku i themelimit të Departamentit të Gjeografisë, Kërkime gjeografike, f. 9, Departamenti i 

Gjeografisë, Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore (FSHMN), UP, Prishtinë 2014.   
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Ilixhes” (1967), “Zhvillimi i regjioneve të zhvilluara, turizmi dhe roli i organizatave turistike, 

shembull Kosova”(1968), etj.  

Po t’i referohemi viteve të kontributeve kryesore të sipërpërmendura atëherë shihet qartë 

se këto problematika profesionale dhe shkencore-turistike janë realizuar në kushtet, pas 

themelimit të UP-së dhe katedrës së Gjeografisë.  

Përveç kësaj, në aspektin profesional, edukativ dhe shkencor janë realizuar edhe disa 

mikroteza (tema magjistrature) për aspekte të ndryshme turistike, ndër to: “Potencialet 

hapësinore dhe mundësitë e zhvillimit të turizmit në Bjeshkët e Nemuna” (2004) nga Qerim 

Kastrati, “Shqyrtim teorik-operativ, dhe analitik i turizmit, funksionet në segmentin balnear të 

banjave: Banja e Pejës, Kllokotit dhe Ujërat Termo-minerale të Kosovës” (2007) nga Bedri 

Millaku, “Parku rajonal natyror “Mirusha” në kuadër të zhvillimit turistik të Kosovës” (2011), 

etj. Autorë të ndryshëm, kryesisht gjeografë kanë trajtuar tema të cilat në mënyrë indirekte kanë 

kontribuuar në trajtimet turistike në Kosovë.   

Aspekte të vogla të studimeve turistike ka pasur në kuadër të Fakultetit Ekonomik. Ato 

ishin më të vogla dhe kryesisht të përqendruara në ekonominë turistike. Më vonë disa kontribute 

janë dhënë edhe për sektorin e hoteleri-turizëm në kuadër të studimeve të realizuara në dekadat e 

fundit në Shkollën e lartë të Biznesit, drejtimi “Hoteleri-Turizëm” në Pejë.  

 Duke gjykuar kontributet e dhëna në aspektin edukativo-arsimor, profesional dhe 

shkencor, është e qartë se nevoja për studime në fushën e turizmit është e gjerë dhe e madhe. 

Vërehet qartë shkëputja kohore nga kontributet e autorëve të përmendur e deri më sot. Dihet 

gjithashtu, se nga vitet 60-të dhe 70-të të shekullit të kaluar e deri më sot, në fushën e turizmit, ka 

pasur zhvillime nga më të ndryshmet si në Kosovë, ashtu edhe më gjerë, në rajon. Këto zhvillime 

janë shoqëruar me ndryshime në aspektin e parametrave socialë dhe ekonomik, edukativ dhe 

arsimor. Prandaj, studimet e reja në referencë të rrethanave aktuale të turizmit në vend dhe botë 

janë imediate.  

Në frymën e distancës kohore (rreth 30-vjeçare) të studimeve, ndryshimeve mjaft 

dinamike globale dhe ndër to edhe turistike si dhe në dijeni të situatës aktuale të turizmit në 

Kosovë, ky studim, mendohet t’i ketë kontribuuar sadopak qëllimit të vënë. Ndër të tjera, studimi 

përmban risi dhe cilësi të patrajtuara deri më tani: 

- Është studimi i parë, i cili trajton në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme (kompleksiteti i 

studimit është i veçantë), gjithë territorin e Kosovës. 

- Disa nga aspektet faktike të realitetit në pjesën operative dhe institucionale turistike të 

Kosovës, janë sjellë drejtpërdrejt nga terreni.  Kjo deri më tani ka qenë e pabërë por që 

kërkohet të thellohet edhe më tej, në studime tjera. Për këtë qëllim janë realizuar anketa dhe në 

veçanti intervista të drejtpërdrejta me aktorët kryesorë të turizmit në Kosovë.   

- Në studim janë analizuar çështje të patrajtuara më parë, si: potenciali turistik i emigrantëve, 

aspektet e ndërlidhjes së boshteve të transportit lokal dhe rajonal me turet e organizuara në 

Kosovë dhe rajon. 

- Në studim Kosova në vazhdimësi trajtohet jo vetëm si njësi territoriale e ndarë dhe e pandikuar 

nga jashtë, përkundrazi ajo trajtohet duke analizuar zhvillime në përmasa edhe rajonale. 

- Në pjesën më të madhe, në këtë studim, zhvillimi i turizmit shihet në perspektivë. 

- Metodat hulumtuese të përdorura në studim gjithashtu kanë veçantitë e veta.  

- Harta fizike e plotësuar me atribute turistike gjithashtu mendojmë të jetë një vlerë e veçantë në 

studim dhe e parealizuar në këtë formë deri më tani, etj.   

Me gjithë rezultatet e arritura në këtë studim, nuk pretendojmë që ai të jetë shterues dhe 

përfundimtar në llojin e vet. Përkundrazi, ai mbetet i hapur për t’u pasuruar me trajtimin e 
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aspekteve të veçanta dhe specifike që kanë të bëjnë me ecurinë e mëtejshme të zhvillimit turistik 

të Kosovës apo pjesëve të veçanta të saj, me bindjen se turizmi do të jetë një nga mundësitë më 

të mira për të ndikuar në rritjen e mirëqenies së popullsisë dhe në bashkëpunimin rajonal e 

evropian. 
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KAPITULLI    I 
 

POZICIONI GJEOTURISTIK I KOSOVËS, MUNDËSITË E QARKULLIMEVE 

TURISTIKE 

 

I.1. Karakteristikat gjeoturistike të Kosovës 
 

Të varura nga resurset turistike dhe rrethanat ekonomiko-shoqërore,  që shoqërojnë 

vendet dhe rajonet e ndryshme kudo në botë, ndikimi i turizmit është i ndryshëm. Ky ndikim 

varion prej nivelit të papërfillshmërisë e deri tek niveli i vlerësimit superior, mbi rolin bosht që 

ka turizmi në zhvillimin e vendeve dhe rajoneve të caktuara.  

Pozita gjeografike me të gjitha tiparet e saj (relievore, klimatike, hidrologjike, kulturore,  

etj.), pozita gjeopolitike dhe gjeostrategjike, si dhe e kaluara historike, kanë ndikuar dhe 

ndikojnë në mënyrë permanente në krijimin e gjeopozicionit turistik të Kosovës.  

Aspekti social, ekonomik, imazhi politik dhe i sigurisë në Kosovë dhe rajon rezultojnë të 

kenë ndikuar në nivelin e qarkullimeve të përgjithshme dhe atyre turistike në veçanti.  Duke 

analizuar pozicionin  e Kosovës  në hartën e Ballkanit dhe të Evropës e më gjerë, vërehet se si ky 

territor jo i madh është kyç nga shumë dimensione.  

Qarkullimet turistike dhe orientimet në perspektivë do të jenë hapa të synuar në 

përpjekjen për të vlerësuar rolin që ka Kosova dhe vendet e rajonit në drejtim të pozicionit 

turistik të saj (Kosovës). Qarkullimet turistike janë të brendshme, rajonale dhe ndërkombëtare. 

Kosova që nga 17 shkurti i vitit 2008 është shtet i pavarur. Me territorin e saj Republika e 

Kosovës zënë një pjesë të rëndësishme në Gadishullin Ballkanik e së bashku me të, pjesë shumë 

të rëndësishme në Evropë dhe më gjerë.  

 
Harta 1. Kosova në hartën aktuale të Gadishullit Ballkanik 
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Kufijtë e Kosovës shtrihen brenda këtyre koordinatave gjeografike: Veriore: prej 

41
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’’ 
dhe Lindore: prej  20
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00

’
54
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deri 21

0
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’
27

’’8dhe9
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Sipërfaqja e Kosovës është 10 908 km
2
 sipërfaqe e cila është rezultat i totalit të pronave 

të regjistruara në Kosovë. Përderisa Kosova ende nuk ka finalizuar të gjitha detyrimet për 

përcaktimin e kufijve në raport me fqinjët dhe përderisa ende institucionet përgjegjëse nuk japin 

sipërfaqen e saktë, mbetet që sipërfaqja prej 10 908 km
2
 të jetë e vlerësuar. Ndërsa perimetri i 

Kosovës gjithashtu i vlerësuar është rreth 700 km.  

Si reflektim i kësaj konstatohet se gjeopozicioni turistik i Kosovës është pjesërisht produkt i 

rrethanave dhe zhvillimeve historike nëpër të cilat ka kaluar Kosova. Duke analizuar Kosovën në 

hartën e Ballkanit, të Evropës dhe më gjerë shihet vizualisht se si ky territor jo shumë i madh 

është kyçë në shumë dimensione.  

Kosova në makro ndarjet gjeografiko-hapësinore është në kryqëzimin Deti Adriatik-Ultësira e 

Panonisë, Deti Egje dhe Deti i Zi.  

 

 
Skica 1.  Kosova në rajon, drejtimet kryesore 

Kosova shtrihet në pjesën perëndimore deri qendrore në Ballkan. Ajo është në mesin e 

shumë shteteve të tjera ballkanike me tipare kulturore më ndryshe nga ato që ndikojnë pozitivisht 

në rritjen e interesimit, përkatësisht motivit turistik. 

Duke qenë pjesë integrale e Ballkanit dhe Evropës, pozita e Kosovës është padyshim e vlerësuar 

në aspektin gjeoturistik, për disa arsye:  

 

- Ka lidhje të mira me vendet e rajonit dhe më gjerë me anë të infrastrukturës rrugore dhe 

mundësive të tjera.  

- Duke qenë pjesë e Gadishullit Ballkanik është ndër vendet me interes të veçantë për t’u 

vizituar e njohur ngase është një territor gjeografik jo mirë i hulumtuar e shfrytëzuar 

sidomos nga turistët evropianë dhe ata jashtë Evropës. Ndonëse jo e madhe, pjesë nga 

                                                 
8
 Koordinata të bazuara në projeksionin UTM, “datumin” gjeodezik botëror WGS84 dhe Elipsoidin me të njëjtin 

  emër.  
9
 Koordinatat e plota kilometrike: Veriore: prej N 4 633 475.00, E 468 652.00 deri N 4 790 786.50, E 485 461.50 

  dhe Lindore: prej N 4 729 179.50, E 419 356.50 deri N 4 722 702.00, E 564 813.50. 
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territori i Kosovës, sidomos zonat e thella malore janë të virgjëra në kuptimin e 

përmbajtjes turistike dhe të njohjes, sidomos nga  vizitorët e huaj.  

- Ka pasuri (bukuri) natyrore, një pjesë e tyre janë të përbashkëta me shtetet fqinjë prandaj 

duhet vlerësuar të tilla dhe duhet qasur në mënyrë bilaterale e multilaterale. 

- Motive të forta kulturore që gjithashtu të gërshetuara edhe me pasuritë e fqinjëve tanë, 

Kosova duhet të jetë pjesë përbërëse në itineraret e qarkullimeve turistike të destinuara 

për Evropën Juglindore. 

- Është jo larg detit dhe ka mundësi të shkëlqyera për dalje në det. Kjo po përmirësohet 

dita – ditës, etj.  

Relievi i ndryshueshëm që ka Kosova, nuk paraqet ndonjë problem për qarkullimet 

turistike në veçanti dhe qarkullimet e tjera në përgjithësi, si të njerëzve edhe të mallrave,  ngaqë 

pothuaj në të gjitha anët e saj, janë shfrytëzuar shumë mirë, që nga e kaluara e deri tani, luginat e 

lumenjve e qafat malore për të lëvizur lirshëm dha pa ndonjë vështirësi të madhe. Kjo ka ndikuar 

që Kosova të jetë një vend me mundësi të mira për lëvizje nëpërmes transportit rrugor, 

hekurudhor dhe ajror. Edhe pse format relievore në Kosovë janë mjaft të larmishme, dhe në disa 

raste sido që të jetë, shkaktojnë pengesa të vogla në ndërtimin e infrastrukturës, si rrugore ashtu 

edhe hekurudhore. Jo rrallë këto forma janë faktori kryesor motivues për lëvizjet, përkatësisht 

qarkullimet turistike në territorin e saj. Relievi sikur edhe veçoritë e tjera natyrore janë shumë 

herë në kontinuitet, duke kaluar  ose duke vazhduar edhe nga territoret e vendeve të tjera. 

Prandaj së paku në këtë aspekt pozita gjeoturistike e Kosovës duhet shikuar nga perspektiva e një 

njësie me motivet e saj autoktone dhe atyre të përbashkëta që në rrethanat e proceseve 

globalizuese shihen me perspektivë edhe më të madhe. Mjafton të reflektohet nga rastet e tri 

masiveve malore shumë të njohura, jo vetëm për Kosovën dhe rajonin, por edhe më gjerë: 

1. Alpet shqiptare, nëse i anashkalojmë për një moment faktet historike dhe i referohemi 

aktualitetit shohim se kemi të bëjmë me një tërësi morfologjike shumë të veçantë turistike e 

cila kontribuon në tri njësi territoriale dhe politike (Republika e Shqipërisë, Republika e 

Kosovës dhe Republika e Malit të Zi).  

2. Malet e Sharrit, të cilat gjithashtu në përpikëri i përgjigjen rastit të Alpeve me dallimin e 

strukturës përbërëse të shteteve (Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës, Ish Republika 

Jugosllave e Maqedonisë). 

3. Malet e Kopaunikut përfshijnë një pjesë të mirë të territorit aktual të Republikës së Kosovës 

përveç atij të Republikës së Serbisë. 

Sigurisht që në këtë prizëm gjenden edhe veçori tjera natyrore dhe kulturore të cilat e bëjnë 

Kosovën edhe më shumë, pjesë të tërësisë, me çka ndikohet drejtpërdrejt në rritjen e ofertës 

konkurruese rajonale dhe jashtë saj. Turizmi është një ndër elementët dhe faktorët më të 

rëndësishëm që ndikon në bashkimin dhe unifikimin gjithnjë e më tepër të vendeve dhe 

popujve
10

. 

Pozita gjeoturistike e Kosovës përfundimisht duhet të shikohet duke respektuar së paku 

dy nga vlerat të cilat i ka, dhe duhet t’i promovojë: 

 

a) Pozita e saj qendrore në Ballkan, e cila duhet shfrytëzuar, së pari duke vlerësuar e 

promovuar në kuadër të ofertës primare gjeografike (natyrore e kulturore) dhe ofertave të 

tjera që janë të veçantat e Kosovës. 

b) Pozita e saj duhet shfrytëzuar për t’u bërë pjesë e ofertës dhe tregut të përbashkët turistik 

rajonal. Me këtë drejtpërdrejt do të rritej niveli i qarkullimeve turistike dhe rrjedhimisht 

                                                 
10

 Dhimitër Doka & Bilal Draqi, Gjeografia e turizmit, f. 26, SHBLU, Tiranë, 2002.  
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do të rritej konsumi turistik i vendeve në rajon dhe shkalla e përfitimeve të shteteve 

pjesëmarrëse. Kjo është sinjifikative sidomos në aranzhmanet (turet e rezervuara) e 

organizuara për turistë të shteteve të largëta evropiane dhe jashtëevropiane.  

 

I.2. Qarkullimet turistike dhe transporti 

 
Turizmi,  një aktivitet shoqëror dhe ekonomik, është i karakterizuar nga një nivel i lartë i 

elasticitetit. Shpenzimet e transportit janë të rëndësishme. Për atë ndërkombëtar, kërkesa është 

ndikuar fuqimisht nga luhatjet e kostos së transportit. Prandaj, transporti është element kyç në 

industrinë e turizmit. Transporti është aktivitet i veçantë dhe degë ekonomike e një vendi, i cili 

merret me bartjen e mallrave, njerëzve, energjisë dhe të lajmeve, prej një vendi, në një tjetër
11

. 

Kërkesa në infrastrukturën e transportit ndërkombëtar dhe madje edhe atë kombëtar nënkupton 

një numër shumë të madh të njerëzve (turistëve) që dëshirojnë të lëvizin në mënyrë efikase, të 

shpejtë dhe të lirë. 

Transporti është ndikuar nga turizmi dhe anasjelltas, zhvillimi i transportit ka dhënë 

efektet e duhura në turizmin dhe përparimin e tij. Për të filluar me të, infrastruktura e përmirësuar 

ka nxitur turizmin, dhe zgjerimi i turizmit ka stimuluar transportin. Qasja është funksioni kryesor 

që ndikon në transportin turistik
12

.  

Mbi bazën e pozitës që ka Kosova, do të duhej që niveli i qarkullimeve të jetë i 

kënaqshëm. Pozita qendrore në Ballkan i ka krijuar teorikisht mundësinë e të qenit vend nëpër të 

cilin, nësejo më shumë, por së paku duhet të kalohet nëpër të. Nëse i referohemi hartës (Rrjeti 

rrugor Bërthamë)13 dhe analizohen korridoret dhe rrugët kryesore të Evropës Juglindore, shihet 

se nëpër territorin e Kosovës kalojnë dy rrugë të rëndësishme të cilat e lidhin Kosovën me shtetet 

e tjera të rajonit.  Këto dy rrugë përveç se e lidhin Kosovën me shtetet e tjera, i mundësojnë 

këtyre shteteve por edhe vetë Kosovës qasjen në bregdet, respektivisht port, duke e zvogëluar 

distancën dhe kohën. Nëse merret parasysh distanca si dhe gjendja e infrastrukturës rrugore, 

atëherë është lehtë e kuptueshme që disa nga shtetet e rajonit do të shfrytëzojnë rrjetin rrugor të 

Kosovës për të arritur shtet/vendet, të cilat ata i synojnë. 

 

Disa shembuj: 

 

- Një banori nga Maqedonia, i cili si qëllim do të kishte vizitën në  Mali të Zi, qoftë për arsye 

turistike, apo arsye tjera, kalimi nëpër territorin e Kosovës do t’i kursente kohën por edhe 

shpenzimet.  

- Një banor i Serbisë (sidomos pjesa Juglindore e Serbisë) i cili për arsye turistike apo biznesi 

do të arrinte në portin e Durrësit, duke shfrytëzuar Rrugën 7 (tani në pjesën më të madhe të 

saj është autostradë), do të bënte zgjedhjen më të mirë e cila do t’i kursente kohë dhe mjete 

financiare.  

                                                 
11

 Musa Gashi, Bazat e Turizmit, f. 147, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë, 1986. 
12

 Rodrigue, J.P., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York & London, 2009.  
13

 SEETO, Comprehensive Network Development Plan 2012, Multi-Annual Plan 2012-2016 (Common problems- 

   Shared solutions), Dhjetor 2011.   
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Harta 2. Rrjeti rrugor-bërthamë, Evropa Juglindore

14
  

Nga sa u tha më lart,  mund të konkludohet, se pozita në kryqëzim të rrugëve kombëtare, 

rajonale dhe më gjerë është një faktor që duhet vlerësuar. Kjo asnjëherë nuk duhet mbivlerësuar 

sepse janë një mori faktorësh të tjerë të cilët duhen njohur, studiuar, plotësuar e promovuar në 

mënyrë që rezultati përfundimtar, rritja e qarkullimeve turistike, ndër të tjera, të jetë në nivelet e 

rajonit e me tendencë rritje.  

 
Grafiku 1. Qarkullimet e automjeteve dhe pasagjerët, pika kufitare Vërmicë15  

Pas ndërtimit të Rrugës 7, respektivisht “Rrugës së Kombit”, për shkak të zvogëlimit të 

distancës, e veçanërisht kohës dhe shpenzimeve, numri i qarkullimeve në drejtim të Shqipërisë 

                                                 
14

 Po aty, f. 4, Dhjetor 2011.   
15

 Raport i Policisë kufitare të Kosovës, Prishtinë 2011.   
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dhe anasjelltas, jo vetëm nga qytetarët e këtyre dy shteteve, është rritur ndjeshëm. Kështu nëse i 

analizojmë të dhënat e policisë kufitare të Kosovës për pikën kufitare në Vërmicë, atëherë shihet, 

se nga viti 2008 deri në vitin 2011 numri i automjeteve është rritur në 4.33 herë ndërsa numri i 

pasagjerëve në 3.75 herë. 

Me përfundimin e autostradës në territorin e Kosovës si dhe me normalizimin e 

problemeve politike me Serbinë, është e pritshme që qarkullimet në përgjithësi, dhe ato turistike 

në veçanti, do të rriten ndjeshëm. Kosova është duke bërë hapa të rëndësishëm  në përmirësimin 

e kushteve dhe në rritjen e mundësisë së qarkullimeve me karakter turistik: 

Në dekadën e fundit në rrjetin rrugor në Kosovë në të gjitha kategoritë e rrugëve janë 

bërë përmirësime të ndjeshme; i gjithë rrjeti i rrugëve nacionale është i asfaltuar (përjashtuar 4 

km të rrugës nacionale në Rugovë që lidh Kosovën me Malin e Zi), 92% e rrugëve rajonale janë 

të asfaltuara, rruge këto që lidhin qendrat dhe qytetet në Kosovë, rrjeti i rrugëve lokale është 

përmirësuar ku pothuajse çdo vendbanim është i lidhur me rrugë të asfaltuar
16

 .  

Autostrada shqiptare e cilësuar si “Rruga e Kombit”, që lidh Adriatikun me thellësitë e 

trojeve shqiptare përkatësisht Tiranën me Prishtinën, ka dhënë  efektet e para dhe me perspektivë 

pozitive. 

Investimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës (Aeroporti “Adem Jashari”), koncesioni  i 

tij me obligime për investime me qëllim zgjerimin e kapaciteteve dhe plotësimin e normave dhe 

standardeve ndërkombëtare; 

Hartimi i strategjisë dhe studimet e fizibilitetit për hekurudhat e Kosovës, japin shpresë që edhe 

kjo formë e transportit në të ardhmen të shfrytëzohet për qarkullime në përgjithësi.   Aktualisht 

po funksionojnë dy linja hekurudhore: Hani i Elezit-Leshak (Maqedoni- Kosovë, Kufiri me 

Serbinë) dhe linja Prishtinë-Pejë(Kosovë).  

Qeveria duhet të luaj rolin e saj në planifikimin e turizmit, rëndësia e të cilit nuk është e 

kufizuar vetëm në zhvillimin ekonomik dhe reduktimin e varfërisë, por përfshin ndërtimin e 

imazhit dhe identitetit kombëtar
17

.  

Transporti është element kyç në industrinë e turizmit. Shpërndarja e rrugëve, lidhja e 

zonave turistike me rrjetin rrugor, infrastruktura rrugore e përmirësuar në Kosovë, ndërtimi i 

autostradës që e lidh Kosovën me detin dhe anasjelltas, planifikimet që në të ardhmen e afërt 

Kosova të jetë e lidhur me autostradë edhe me shtetet e tjera që e kufizojnë Kosovën, garantojnë 

një infrastrukturë solide në shërbim të turizmit dhe qarkullimeve turistike në Kosovë dhe rajon. 

Përfundimisht mund të themi se gjeopozicioni turistik që ka Kosova i japin asaj mundësi 

reale për qarkullime të konsiderueshme turistike por qasja ndaj shumë problemeve në Kosovë 

duhet të ndryshohet me qëllim përshpejtimin e hapave për arritjen e qëllimeve madhore. Ndër to 

është që, niveli i qarkullimeve turistike të rritet duke rritur dhe përmirësuar edhe imazhin e 

përgjithshëm të vendit dhe të kombit.   

                                                 
16

 Qeveria e Kosovës, Ministria e Infrastrukturës, Raporte të rregullta vjetore, Prishtinë 2012.  
17

 Chheang Vannarith, State and Tourism Planning: A case study of Cambodia. Turismos: An International 

   Multidisciplinary Journal of Tourism, 4, (1), f. 63-82. Spring 2009. 
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KAPITULLI  II 

 
OFERTA GJEOGRAFIKO-NATYRORE E KOSOVËS, SPECIFIKAT E  

SAJ NË FUSHËN E TURIZMIT 
 

II.1. Analizë e resurseve natyrore të Kosovës në këndvështrimin turistik  
 

Republika e Kosovës, territor me sipërfaqe relativisht të vogël, veçohet për larmi formash 

relievore, më pak klimatike dhe si rezultat i tyre edhe me një përhapje floristike dhe faunistike 

me nuanca ndryshimesh midis viseve jugore e veriore si dhe viseve të ulëta e atyre të larta. 

Pasuritë ekzistuese ujore që ka Kosova disa herë përbëjnë motivin kryesor ose iniciues të 

aktivizimit turistik. Gjithashtu zonat e ndryshme brenda Republikës kanë përmbajtje të ndryshme 

në pastërtinë e ajrit. Zona të veçanta brenda Kosovës shquhen për ajrin e freskët e të pastër. 

Baza natyrore e çdo vendi përbën segmentin e parë të ofertës primare turistike. Baza 

natyrore mund të konvertohet turistikisht në potencialin fiziko-gjeografik-natyror që posedon një 

rajon a vend i caktuar e që mund të përdoret si bazë për konsum turistik. Për të arritur  deri tek 

hapi i dëshiruar që një hapësirë gjeografike, një zonë e veçantë me tipare turistike të mund të 

konsumohet turistikisht duhet plotësuar atribute të veçanta. 

Cilësia e hapësirave gjeografike arrin shkallën e aktivizimit turistik atëherë kur oferta 

primare (në rastin konkret ajo natyrore) është e pasur me atribute atraktive
18

.  

Për shumëçka dhe nga shumëkush mund të shtrohet pyetje se cilët janë ata elementë 

fiziko-gjeografik të cilët munden të vlerësohen si resurse natyrore me rëndësi të veçantë turistike. 

Atëherë Gjeografia e Turizmit e ka për obligim që kësaj pyetje t’i japë përgjigjen e merituar 

ngase praktikat dhe vlerësimet e gjertanishme kanë vërtetuar se elementët si: ndërtimi gjeologjik 

me relievin karakteristik, klima me elementët e saj të veçanta, pasuritë bimore dhe shtazore, 

pasuritë ujore, ajri i pastër etj., janë resurse natyrore shumë të vlerësuar në turizëm, siç u tha më 

lart përbëjnë bazamentin e ofertës primare turistike. 

  

II.1.1. Ndërtimi gjeologjik, gjeorreziqet, pasojat dhe efektet 

Për analiza të mirëfillta turistike nevojitet informacioni mbi hulumtimet gjeologjike, 

gjeotektonike dhe sizmike të truallit mbi të cilin pretendohet të zhvillohet turizmi, aktivitetet dhe 

veprimtaritë turistike. Ky informacion nuk plotëson ofertën turistike në përgjithësi, por e bën atë 

më të qëndrueshme dhe më të sigurt. Kur flitet për pasigurinë dhe rreziqet që kanë bazë natyrën, 

atëherë termi “gjeo-rrezik” është më adekuati për përdorim. Gjeorreziqet më të zakonshme, të 

cilat ndodhin zakonisht janë: tërmetet, vullkanet, zjarret, shkarjet, rrëshqitjet e masave tokësore, 

orteqet, stuhitë e ndryshme, etj. Gjeorreziqet në raste të veçanta mund të shndërrohen në pengues 

momental, ose më të gjatë, të zhvillimit të lokaliteteve turistike dhe aktiviteteve që zhvillohen në 

to.  

Në ndërtimin gjeologjik të Kosovës marrin pjesë një numër i madh i formacioneve të 

ndryshme gjeologjike të moshës nga parakembriani e deri në kuaternar
19

. Në varësi të moshës 

paraqiten edhe lloje të ndryshme shkëmbinjsh. Shtrirja dhe llojllojshmëria e formacioneve 

                                                 
18

 Dhimitër Doka & Bilal Draçi, Gjeografia e turizmit, f.55, SHBLU, Tiranë, 2002.  
19

 Për informacione më të detajuara: Projekti profesional “Përpilimi i hartës digjitale të rreziqeve gjeologo-

minerare”,  Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHK), Prishtinë 2011. 
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litologjike është e lidhur edhe me shtrirjen e zonave tektonike të cilat përfshihen ose kalojnë 

pjesërisht në territorin e Kosovës. 

Ndërtimi gjeologjik në Kosovë me gjithë larminë e tij, nuk është pengues për ngritjen e 

kapaciteteve përkatësisht strukturave receptive turistike. Kjo nuk mënjanon nevojën që në rastet 

e veçanta të realizohen analiza gjeotektonike dhe gjeomekanike, rezultatet e të cilave do të 

ndihmonin projektet ndërtimore-inxhinierike për të ndërmarrë masat e duhura si kundërpeshë e 

nevojshme për ngritjen e shkallës së sigurisë në qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e ndërtimeve.    

Faktorët që më së shumti ndikojnë negativisht në ngritjen e kapaciteteve receptive për 

zhvillimin e turizmit janë:  
- Përbërje e dobët litologjike në kuptimin e qëndrueshmërisë, lëvizje dhe mungesë stabiliteti për 

ngritjen e objekteve për destinim turizmi (Objekte banimi, hotele dhe kategori të tjera receptive, 

Infrastrukturë tjetër shoqëruese dhe akomoduese, rrugë, teleferik, skilift, etj.); 

- Prani e vullkaneve dhe mundësi paraqitjeje. Nëse paraqiten vullkanet atëherë është e nënkuptueshme 

se kemi të bëjmë me zona labile të cilat rrisin shkallën e pasigurisë. Kjo nuk eliminon mundësinë e 

njohur nga të gjithë që në disa raste erupsionet vullkanike me dinamikë mesatare veprimi shndërrohen 

në fenomene me motivacion edhe turistik. 

- Tërmetet, si fenomene të rralla së bashku me vullkanet, janë indikatorë të mëdhenj për pasqyrimin 

real mbi cilin truall jeton populli i një ose më shumë vendeve.  Tërmetet, shpeshtësia e paraqitjes së 

tyre, intensiteti dhe shkalla e veprimit të tyre tregojnë mbi rrezikun që ka dhe mund të ketë në të 

ardhmen zona e ndikuar nga to. 

- Orteqet e borës paraqiten në disa zona kodrinore-malore. Ato shkaktohen nga veprimtaria e 

pakujdesshme  njerëzore dhe krejt befas duke shkaktuar në shumë raste dëme edhe me fatalitet.  

- Shkarjet, rrëshqitjet dhe fenomenet e tjera janë me karakter lokal dhe kanë mundësi  praktike për 

vlerësim.  

Në kuptimin litostratigrafik Kosova nuk rrezikon ofertat për ngritje kapacitetesh të reja. Zona të 

caktuara mund të kenë vlerësime të veçanta dhe konform tyre merren hapa inxhinierik të cilët 

krijojnë stabilitet, siguri dhe qëndrueshmëri afatgjatë të ndërtimit.  

Me faktin e paraqitjes në vazhdimësi të tërmeteve në Kosovë dhe rrethinë konstatohet se 

territori i Kosovës në kuptimin sizmik është aktiv. Disa të tillë janë: 

 Prizren,  viti 1456, VIII ballë   

 Pejë, viti 1662, VIII ballë 

 Ferizaj, viti 1921, IX  ballë   

 Rajoni i Kopaunikut, viti 1980, VIII ballë ,  

 Gjilan, viti 2002, VII-VIII ballë, 

 Burim (Istog), viti 2010, VI-VII ballë, 

 Gjilan, 2010, VI ballë, etj. 
20

 

Shkalla e veprimit të tërmeteve kërkon ndërgjegjësimin inxhinierik për ngritjen e 

objekteve ndërtimore, në rastin në fjalë, atyre për nevoja turistike me aftësi dhe garanci asizmike. 

Mbi bazën e nevojës për siguri, shoqëria duhet të ngrejë  sisteme kontrolli për aplikimin e 

normave profesionale ndërkombëtare për ndërtime mbi bazën e rrezikut të vlerësuar në zonën 

sizmike. Duke njohur këtë aktivitet sizmik në Kosovë edhe në zonat më të ndjeshme si ajo e 

Gjilan-Ferizaj, zona e Alpeve dhe ajo e Kopaunikut, nuk duhet stepur por duhet ndërmarrë masa 

sigurie. 

Sido që të jetë, nëse zbatohen normat dhe rregullat inxhinierike, si dhe ligjet, atëherë kjo 

shkallë pasigurie e reflektuar në territorin e Kosovës është e ngjashme me rajonin dhe nuk 

                                                 
20

 E ricituar nga: Përpilimi i hartës digjitale të rreziqeve gjeologo-minerare, f. 22. Projekti nr. 43900-10-037-3.1.1, 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Republika e Kosovës, Prishtinë 2011. 
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përbën shqetësim për zhvillimin e përgjithshëm turistik të vendit dhe rajonit duke ngritur objekte 

të cilat përcjellin ritmet e zhvillimit.   

 
Harta 3. Harta e rreziqeve sizmike në Kosovë21 

Territori i Republikës së Kosovës ka resurse të mëdha minerare, falë aktiviteteve 

vullkanike të periudhës së terciarit, një pjesë e të cilave shfrytëzohet edhe si pjesë 

komplementare e ofertës natyrore turistike të Kosovës. Kështu, vlen të veçohen kristalet e rralla 

të Trepçës (Muzeu i Mineraleve Trepçë) dhe vetë industritë e zinkut, plumbit, nikelit etj., të cilat 

në Kosovë nuk vënë në lëvizje turistë në kuptimin e plotë të fjalës, por nga aktiviteti ekonomik 

dhe tregtar vlerësohen si lëvizje afariste me konotacione edhe turistike.     

Për sa i përket orteqeve të borës, në Kosovë nuk ka vlerësime reale, praktike mbi zonat e 

mundshme të paraqitjes së tyre. Kjo kërkon një analizë më të thukët profesionale (analizë më të 

përqëndruar). Përgjithësisht mendimi teorik mbizotëron atë praktik rreth zonimit të territorit të 

Kosovës nga rreziqet e orteqeve.  

Zonat malore në Kosovë si ato të Alpeve, Sharrit, pjesërisht Kopaunikut dhe maleve 

lindore e juglindore të Kosovës, janë zona të cilat vlerësohen potencialisht si territore me 

mundësi paraqitjesh të orteqeve.  
 

II.1.2. Relievi dhe turizmi 

Mirënjihet fakti se grupe te caktuara njerëzish që përfaqësojnë lloje strukturore
22

 kanë 

shije të ndryshme dhe parapëlqejnë ndryshe nga të tjerët. Dikush pëlqen të bukurën natyrore 

(peizazhet natyrore, monumentet e natyrës, etj.), dikush aspektet kulturoro-historike, dikush 

pëlqen trendet bashkëkohore arkitektonike, e dikush krejt diçka tjetër. Këto dallojnë për nga 

mosha, gjinia  dhe struktura të bazuara në përhapjen gjeografike të tyre të lidhura me traditën, 

kulturën, fenë, etj. Të gjitha këto në literaturën turistike njihen si zona, lokalitete, monumente 

                                                 
21

 Po aty.  
22

 Grupe sociale të cilat paraqiten të shkaktuar nga faktor të ndryshëm si: social, politik, ekonomik dhe gjeografik. 

Sokol Axhemi, Gjeografia sociale, f. 125-130, ALSA Graphics, Tiranë 2008.   
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dhe komplekse  që prodhojnë motive për t’u pëlqyer, parë, shijuar, përjetuar, ndjerë, etj.   

Relievi është kategori e veçantë gjeografike, e cila me  tiparet e veta krijon motivacione 

turistike e rekreative për pasionantët e natyrës dhe shijuesit e bukurive natyrore. Relievi 

përfaqëson atraktivitetin gjeomorfologjik të tërësive të ndryshme, në fakt përfaqëson fizionominë 

primare të një mjedisi hapësinor.   

Relievi me komponentët e tij gjeomorfologjik në aspektin turistik përmban:  

atraktivitet të përgjithshëm turistik dhe, 

atraktivitet të veçantë turistik nëpërmjet formave të rralla (të veçanta) natyrore. Cilat janë këto: 

- shpellat 

- vullkanet aktive dhe format e veçanta të vullkaneve pasive 

- grykat e thella  

- luginat  karakteristike, të rralla 

- humnerat etj. 
 

Për nga gjeneza relievi strukturor i përfaqësuar dhe determinuar nga përbërje të ndryshme 

litologjike ka përhapjen më të madhe. Në kuptimin e lartësisë, territori i Kosovës përfaqësohet 

nga lartësi të ndryshme. Pjesën dërrmuese të territorit e zënë sipërfaqet e shtrira midis 400-

1000m mbi nivelin e detit, që përbëjnë rreth 74% të tij (Harta 4).  

 
Harta 4. Relievi i Kosovës 

Në mënyrë të tërthortë relievi me lartësitë dhe format e tij ndikon në krijimin e rrethanave 

specifike (kushteve natyrore) klimatike, hidrografike, bimore e shtazore.  Atraktivitetet 

gjeomorfologjike, përveç plastikës së tyre relievore, siç u tha më parë, shquhen edhe për 

implikimet klimatike, të cilat në turizëm prezantohen drejtpërdrejt me përfaqësim të 

shumëllojshëm, sidomos bimor dhe me përfaqësim të reshjeve të borës në stinën e dimrit. Kjo 

kuptohet, për zonat gjeografike ku raporti  lartësi mbidetare, gjerësi gjeografike dhe ndikimet e 

tjera eventuale mundësojnë një klimë të tillë.    
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II.1.2.1. Njësitë kryesore morfologjike dhe vlerat e tyre turistike 

Relievi i Kosovës përbëhet prej formave të ndryshme, të cilat dallohen për nga gjeneza, 

mosha, lartësia, madhësia, ndërtimi, etj.  Në këtë kuptim relievi i Kosovës përbëhet nga tërësitë 

malore, tërësitë kodrinore, fushëgropa, lugina lumore, etj.  

 
Harta 5. Njësitë kryesore morfologjike të Kosovës 

Alpet shqiptare. Malet më të larta në Kosovë janë Alpet Shqiptare, shtrirja e të cilave përfshin 

pjesë nga territori i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe trojeve të tjera 

shqiptare në Mal të Zi. Janë male të cilat zënë pjesën më perëndimore të Kosovës. Në anën e 

Kosovës ngrihen nga fundi i fushëgropës së Dukagjinit dhe arrijnë lartësi mbi 2000 m.  

Lumenjtë si Lumbardhi i Pejës, i Deçanit, Ereniku i Gjakovës, kanë krijuar me kohë 

lugina të tërthorta dhe kësisoj kanë krijuar peizazhe të ndryshme, interesante  dhe në përgjithësi 

piktoreske e atraktive. Në këtë tërësi malore dallohet mali i Gjeravicës me 2656 m, që është  

maja më e lartë në Kosovë, pastaj edhe ai i Junikut, Strellcit, Hajlës, Zhlebit, Rusolisë, etj
23

. 

Këto male karakterizohen për shpate  me pjerrtësi të madhe ndërsa në pjesët e sipërme për shkak 

të ndikimit të agjentëve të jashtëm janë të pranishme forma më të buta dhe afërsisht të sheshta 

relievore. Për shkak të përbërjes së ndryshme gjeologjike, linjave shkëputëse tektonike midis 

                                                 
23

 Shpejtim Bulliqi, Veçoritë fiziko-gjeografike të Kosovës, Dorëshkrim, Prishtinë 2011.  



12 

 

fushëgropës dhe maleve, si rezultat i ndikimit shumëvjeçarë të akullnajave për shkak të lartësisë 

së madhe mbidetare dhe si rezultat i agjentëve të jashtëm, këto male janë shumë të pasur me 

forma të ndryshme, si lugina grykëtërthore, shpate të pjerrëta, lugina të thella (kanione), burime 

të ndryshme uji dhe rrjedha lumore karakteristike, lugina akullnajore, morena, liqene akullnajore, 

terrene pjesërisht të rrafshëta në majat malore të përfaqësuara me kullotat malore alpine, etj.  

 
Foto 1. Pamje nga relievi strukturor në Alpet Shqiptare (Bjeshkët e Nemuna)

24
 

Alpet Shqiptare në pjesën më jugore të tyre, nga ana e Kosovës,  përfundojnë me malet e 

Hasit dhe Pashtrikut. Këto kufizohen me luginën e Drinit të Zi dhe Valbonës në Republikën e 

Shqipërisë, si dhe luginën e Erenikut e Drinit të Bardhë në Dukagjin (Republikën e Kosovës). 

Lidhjet transportuese  midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në këto male 

janë shfrytëzuar falë disa qafave malore, si ajo e Morinës, Prushit, etj. Zona e maleve të Hasit 

dhe Pashtrikut është e varfër me ujëra sipërfaqësore për shkak të strukturës gëlqerore të 

shkëmbinjve.  

Në përgjithësi me tiparet e sipërpërmendura arrijmë në përfundim se zona e Alpeve 

Shqiptare (Alpeve në territorin aktual të Kosovës) ka potencial morfologjiko-turistik, i cili  

reflektohet edhe në predispozita të tjera fiziko-gjeografike (klimatike, floro dhe faunistike, 

hidrografike, etj.), të cilat konsiderohen resurse turistike, të cilat duhet vlerësuar, sepse pasurojnë 

ofertën primare turistike të vendit. 

Malet e Sharrit shtrihen nga Koritniku dhe mali Korab deri te gryka e Kaçanikut dhe ndërtojnë 

pjesën jugore të Kosovës. Janë male të larta dhe në Kosovë lëshohen në formë shkallëzuese 

përmes malit Koritnik, Cvilen, Oshlak dhe Jezercë. Majat më të dalluara malore janë Luboteni 

(2494), maja e Livadhit (2491), e  Kopilicës (2526), të cilat ndahen midis tyre  me qafa malore. 

Në këto male dallohen rrafshinat malore, një pjesë  e të cilave përfaqësohet nga kullotat dhe 

shumëherë mbi këto rrafshina janë të ngritura maja malore. Përbëhen nga granitoidet, rreshpet 

kristalore, mermeret etj. Mbi relievin strukturor të tyre janë modeluar forma erozive akullnajore, 

fluviale, denudive, etj. Pjesë nga këto forma kanë edhe atribute turistike të vlerësuara.  

                                                 
24

 Po aty. 
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Së bashku me Alpet Shqiptare përbëjnë dy njësitë më të mëdha malore dhe më të 

vlerësuara në pikëpamje morfologjike, klimatike dhe floro-faunistike në Kosovë.  

Mali i Zi i Shkupit (Karadaku). Janë male më të ulëta se të tjerat dhe shtrihen midis  grykës së 

Kaçanikut, luginës së Moravës së Binçës, luginës së Preshevës dhe fushës së Shkupit. Në gropën 

e Moravës zbresin me shpate mjaft të pjerrëta. Për nga lartësia nuk kalojnë 1500 m, dhe janë të 

modeluara nga një mori luginash lumore. Janë të mbuluara me vegjetacion me dominim pyjor.  

Blloku Kodrinoro-Malor i Gollakut. Kjo njësi shtrihet në pjesën lindore të Kosovës. Në 

veriperëndim kufizohet me Fushëgropën e Llapit në  perëndim me Fushëgropën e Kosovës, në 

jug me gropën e Moravës kurse në veri dhe lindje vazhdojnë në territorin e Serbisë. Janë male të 

ulëta. Përbëhen kryesisht prej shkëmbinjve flishor e molasik. 

Kopaoniku dhe Rogozna. Shtrihen në pjesën veriore e veriperëndimore të Kosovës të ndara me 

luginën e Ibrit. Rogozna shtrihet ndërmjet Ibrit të Sipërm, të Mesëm dhe Rashkës ndërsa 

Kopaoniku ndodhet midis luginës së Llapit, Toplicës (në Serbi) dhe Sitnicës e Ibrit në Kosovë.  

Malet e Kopaunikut në popull më shumë janë të njohura me pjesën e tyre më të lartë, me 

Bajgorën dhe Kaqandollin. Kurrizi malor në këto male përcakton edhe kufirin midis komunës së 

Mitrovicës dhe Podujevës. Potenciali turistik që kanë këto male është më i madh se sa  është 

njohur deri më tani. Bazën e këtij potenciali (pjesën dërrmuese) padyshim e përbën oferta 

natyrore gjeografike. Kjo është e përfaqësuar me male, lartësitë e të cilave arrijnë mbi 1500 m. 

Luginat lumore të ndryshme midis tyre si ajo e Llapit dhe e degës së tij Kaqandollit, kanë krijuar 

lugina interesante me variacione midis tyre dhe variacione brenda vetë shtrirjes së luginës nga 

fillimi e deri në fund. E para kalon nëpër një luginë të gjerë, ndërsa lugina e lumit Kaqandoll 

karakterizohet me reliev tipik malor dhe kodrinor. Pjerrësia e terrenit është më e madhe, lugina 

është shumë e ngushtë dhe e gjatë. Nga burimi e deri në grykëderdhje  lumi përshkruan 29 km 

gjatësi. Luginat e përmendura dhe shumë atraksione të tjera me bazë natyrore në këto male janë 

mundësi e mirë dhe resurs i panjohur e i pashfrytëzuar në kuptimin turistik. 

Malet Qendrore të Kosovës. Këto male shtrihen në pjesën e brendshme të Kosovës midis 

fushëgropës së Kosovës e Dukagjinit. Janë male të vjetra, në të cilat proceset e jashtme kanë 

vepruar për një kohë të gjatë dhe i kanë ulur mjaft. Në këto male bëjnë pjesë malet e Drenicës, të 

cilat vazhdojnë në jug me malet e Carralevës, Nerodimës (dy të fundit paraqesin vazhdimësi 

morfo-strukturore dhe gjenetike të maleve të Sharrit).  

Territoret e ulëta të përfaqësuara nga fushëgropat dhe luginat, janë forma relativisht të përhapura 

në relievin e Kosovës. Fushëgropat më të mëdha janë ajo e Kosovës dhe e  Dukagjinit. 

Fushëgropa e Dukagjinit. Kjo shtrihet midis maleve periferike. Është e gjatë rreth 70km dhe e 

gjerë 43km, me sipërfaqe rreth 300km
2
. Fundi i saj ndodhet në lartësi mbidetare rreth 400-600m 

mbi nivelin e detit.  Nëpër fundin e saj rrjedh lumi Drini i Bardhë me degët e tij. Në këtë 

fushëgropë janë ngritur një numër i konsiderueshëm i vendbanimeve, disa nga këto edhe në 

qytete. Një pjesë e këtyre qyteteve si dhe vendbanimeve të tjera kanë atraktivitete turistike. 

Fushëgropa e Kosovës shtrihet midis  maleve Lindore dhe Qendrore të Kosovës. Ka gjatësi 

rreth 84 km prej Kaçanikut deri në Mitrovicë. Sipërfaqja e saj është 1300 km
2
 dhe kështu  është 

fushëgropa më e madhe në Kosovë. Rrjedhje kryesore është lumi Sitnica me degët e tij.  

Fushëgropa të tjera më të vogla janë: ajo e Drenicës që ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës, e 

Llapit dhe e Anamoravës. Këto fushëgropa për shkak të kushteve të volitshme janë banuar 

dendur. 
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II.1.3. Klima 

Për shumë fusha studimi termi “klimë” është abstrakt kur nuk definohet më gjerësisht roli 

i saj. Janë elementët dhe dukuritë klimatike, pjesë përbërëse të saj,  të cilat e arsyetojnë termin 

dhe ndikimin e pashmangshëm të saj në proceset e tjera natyrore dhe me ndikim në aktivitetet 

shoqëroro-ekonomike.  

Pa dyshim se elementët klimatikë kanë ndikim edhe në aktivitetet turistike, duke pasur 

indikacione si pozitive edhe negative. Disa nga elementët dhe dukuritë klimatike që më së 

shumti reflektojnë në vlerësimin e performancës së një zone turistike, përkatësisht në vlerësimin 

turistik të zonës, janë: 

Rrezatimi diellor: 

Orët me diell gjatë ditës, ditët me diell gjatë sezonit veror, ditët me diell gjatë sezonit dimëror, 

etj.; 

Temperaturat e ajrit: 

Vlerat mesatare mujore, vjetore dhe ato ekstreme të temperaturave, etj.; 

Reshjet: 

Reshjet e shiut, borës (kualiteti i reshjeve të borës, kohëzgjatja e reshjeve të borës, trashësia e 

shtresës të borës); 

Era: 

Drejtimi i erës, shpejtësia e erës, intensitet maksimal, zonat më të ndikuara (përfshira), etj. 

Secili  nga këta elementë i ka specifikat e veta me të cilat ndikon në rritjen apo 

zvogëlimin e kualitetit në vlerësimet e përgjithshme dhe specifike turistike. Klima paraqet 

gjendjen e vlerave mesatare shumëvjeçare të elementeve dhe dukurive meteorologjike, të cilat 

janë të lidhura ngushtë me gjerësinë gjeografike, shkallën e kontinetalitetit, lartësinë mbidetare 

dhe faktorë të tjerë implikues. Mbi bazën e saj elementët e përmendur më lart, fitojnë ose humbin 

vlerën e tyre dhe kësisoj bëhen më pak ose më shumë të rëndësishëm për shkallën e vlerësimit 

turistik. 

Republika e Kosovës është një rast specifik si edhe vendet e tjera që kanë specifikat e 

tyre përsa i përket kolektimit
25

 të të dhënave për elementët e ndryshëm klimatikë. Dikur pjesë e 

ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ), me Status të Autonomisë, mandej e 

okupuar plotësisht në vitet  90-të deri në çlirimin nga Serbia, viti 1999 dhe me probleme të tjera 

të ndërtimit institucional si vend i dalë nga lufta, gradualisht ka arritur të bëjë sistemimin dhe 

organizimin horizontal e vertikal të shërbimeve hidrometeorologjike. Me këtë rast mund të 

thuhet se evidentimi i parametrave të ndryshëm meteorologjik dhe klimatik, mund të kenë 

zbrazëtira kohore që rrjedhin si rezultat i problemeve të cekura më lart. Sido që të jetë, shumë të 

dhëna të vlerësuara dhe matura të elementëve klimatikë më me ndikim, reflektojnë atraktivitet 

dhe potencial për zhvillimin e turizmit në zona të caktuara në Kosovë.  

Kosova ka territor të vogël por ka klimë me veçori të ndryshme. Klima e saj varet 

kryesisht nga pozita gjeografike e vlerësuar me gjerësi gjeografike dhe relievi i ndryshueshëm në 

të dhe rreth saj. E gjendur në gjerësitë e mesme gjeografike, përkatësisht në jug të brezit të 

mesëm gjeografik, në klimën e Kosovës ka ndikim edhe afërsia me Mesdheun, afërsia e luginës 

së Vardarit, hapja e pjesshme ndaj veriut, lartësia mbidetare mbi 400 metra, shtrirja e maleve të 

larta periferike në perëndim, jug e veri dhe e maleve të ulëta e të mesme, në lindje dhe juglindje.  

Nga sa u tha, klima e Kosovës e ndikuar nga makro dhe mikrofaktorët ndryshon në pjesën 

perëndimore nga ajo veriore dhe lindore, në viset fushore dhe kodrinoro-malore të saj.  

                                                 
25

 Mbledhje, sistemim dhe ruajtjes të të dhënave.  
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Rrezatimi diellor është element i rëndësishëm klimatik e në veçanti për vlerësimin turistik të 

zonave të caktuara. Zgjatja e rrezatimit diellor varet nga faktorët astronomik, meteorologjik dhe 

nga relievi. Rrezatimi diellor është element klimatik shumë i vlerësuar në turizëm, kështu që nga 

vlerat e saj varen shumë aktivitete të tjera me bazë turistike. Nga niveli i rrezatimit diellor varen 

në masë të madhe edhe temperaturat e ajrit dhe tokës të cilat gjithashtu janë element shumë i 

rëndësishëm klimatik me bazë vlerësuese turistike. Nga sasia e rrezatimit diellor varet se sa ditë 

një vend do të ketë diell, e cila vlen sidomos për llojet e turizmit me motive balneare, malore, 

sidomos gjatë sezonit të verës, mandej turizmi rural me motive agrare, e lloje të  tjera të turizmit, 

të cilat janë të lidhura shumë ngushtë me rrezatimin diellor përkatësisht me numrin e ditëve me 

diell. Kjo në një mënyrë paraqet edhe kohëzgjatjen e sezonit për shumë lloje të turizmit. Sasia 

më e madhe e energjisë nëpërmjet rrezatimit diellor është ndër kriteret e para të vlerësimit 

klimatik të zonave subtropikale e tropikale, zona këto të cilat janë më receptive të mundshme të 

turizmit balnear në botë.  

Zonat e ndryshme në rruzullin tokësor, të cilat pranojnë më shumë energji diellore janë 

më të frekuentuara se zonat që absorbojnë më pak. Kjo është arsyeja kryesore pse drejtimet e 

qarkullimeve turistike janë me drejtim veri-jug si në Evropë, Amerikë dhe pjesërisht në Azi. 

Rrezatimi diellor paraqet numrin e orëve me diell për ditë, muaj ose vit, mbi një territor të 

caktuar. Luginat e thella dhe malet kanë më pak orë me diell, ndërsa pjesët e rrafshëta kanë më 

shumë diell. Për shkak të shtrirjes në gjerësitë e mesme gjeografike, Kosova dhe vendet tjera 

rreth saj i kanë katër stinët e vitit. Në këtë aspekt stinët e ftohta (pjesa e dytë e vjeshtës, dimri 

dhe pjesa e parë e pranverës) pranojnë më pak rrezatim për shkak të mbulimit të qiellit me re dhe 

mjegull  (Grafiku 2).  Kosova mesatarisht ka rreth 2066 orë
26

  me diell gjatë vitit ose mesatarisht 

rreth 5,7 orë në ditë. Ndryshimet sezonale janë mjaft të theksuara dhe variojnë prej 8,3 orë në 

ditë gjatë verës, në 1,7 orë në ditë gjatë dimrit. Në Prishtinë orët me diell janë  2163, në Ferizaj 

2160 orë, Prizren 2055 orë, kurse në Pejë 1939 orë. Në zvogëlimin e orëve me diell ndikojnë 

lartësia e maleve, afërsia ndaj tyre dhe pozita ndaj diellit. Orët me diell më pak  janë  në muajin 

dhjetor, mesatarisht 54 orë në muaj ose 1,7 orë në ditë, pastaj në janar dhe nëntor, kurse më e 

gjatë në muajt e verës (korrik, gusht mbi 250 orë). Duke ju referuar të dhënave të dy stacioneve 

hidrometeorologjike në Rrafshin e Kosovës (Prishtinë dhe Ferizaj) dhe dy stacioneve në Rrafshin 

e Dukagjinit (Pejë dhe Prizren) konstatohet se rrezatimi diellor është më i madh në Rrafshin e 

Kosovës se në atë të Dukagjinit.  

 
Grafiku 2. Rrezatimi mesatar mujor në Prishtinë dhe Prizren (1992-1999) 

                                                 
26

 Të dhënat paraqesin matjet e bëra në katër Stacionet Meteorologjike të Kosovës (Prishtinë, Pejë, Prizren, Ferizaj), 

për periudhën 1948-1979 dhe 1992-1998. Vjetarët meteorologjik,Institutit Hidro-Meteorologjik të Kosovës (IHMK). 
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Temperaturat e ajrit janë element i rëndësishëm klimatik dhe turistik. Bazë e vlerësimit 

turistik për shumë lloje të turizmit paraqitet temperatura e ajrit. Temperaturat në anën tjetër 

përcaktojnë edhe kufirin kohor dhe horizontal të zonave turistike bregdetare, të turizmit balnear 

dhe të llojeve të tjera turistike  që realizohen.  

Për shkak të temperaturave të ulëta sezoni turistik, larja në det në Evropën Veriore dhe të 

Mesme është dy javë deri në një muaj, ndërsa zgjat më shumë se dy muaj në Evropën Jugore, e 

cila pranon më shumë rrezatim dhe ka temperatura më të larta dhe më të vazhdueshme brenda 

vitit. Edhe temperaturat e ajrit sikur edhe rrezatimi, i forcojnë linjat e qarkullimit në drejtimin 

veri-jug. Në Kosovë temperaturat e ajrit ndryshojnë sipas sezoneve. Temperaturat më të ulëta 

janë në janar me mesatare rreth -0,9
 o

C ndërsa temperatura mesatare e verës në muajin gusht dhe 

korrik është rreth 21
 o
 C. Ndërsa mesatarja shumëvjeçare për Kosovën është 9.5

o 
C.  

Diferenca të temperaturave dallohen edhe në drejtimin horizontal, ku Rrafshi i Dukagjinit është 

më i nxehtë se ai i Kosovës. Temperaturat më të larta janë në Prizren ndërsa më të ulëta në 

Podujevë, (vlerat mesatare shumëvjeçare të tyre janë Prizreni 12
o
C dhe Podujeva 9

o
C). 

Tab. 1. Vlerat e temperaturave mesatare shumëvjeçare, periudha 1949-1978
27

 

 
Temperaturat më të larta në rrafshin e Dukagjinit shpjegohen me lartësinë më të ulët 

mbidetare ndërsa efektet e detit Mesdhe shumë pak vërehen për shkak të pengesave malore 

(Bjeshkëve të Nemuna, Fig.10). 

 
Harta 6. Harta Izotermike e Kosovës 

Për klimën e një vendi janë të rëndësishme edhe temperaturat ekstreme. Kështu 

temperaturat më të ulëta zbresin edhe deri në -32.5
o
C  (regjistruar në Gjilan më 25.01.1963) 

ndërsa ato më të larta deri në 39
o
C (Prishtinë, 26.07.1963)

28
.  

                                                 
27

 Instituti për Hidroekonomi “Jaroslav Çerni”, Pasqyra e Bazës së Hidroekonomisë të Kosovës, f.13, Beograd 1983. 
28

 Grup autorësh, Gjeografia e Kosovës, f. 24, seksioni i Ruzhdi Pllanës, “Vlerat minimale dhe maksimale të 

regjistruara të temperaturës së ajrit në Kosovë”, ETMM, Prishtinë 1997. 
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Këto ndryshime paraqesin amplitudën prej rreth 70
o
C. Paraqitja e temperaturave negative ndodh 

edhe gjatë muajit maj por ka raste edhe në qershor. Ndërsa në vjeshtë ngricat, përkatësisht 

temperatura negative, paraqiten ndonjëherë edhe në muajin shtator. 

Është e një rëndësie të veçantë informacioni mbi vlerat mesatare të temperaturave dhe 

ekstremeve të shënuara kurdoherë në Kosovë. Për promovimet turistike të zonave turistike 

sidomos me bazë natyrore (ofertë primare natyrore) është shumë sinjifikante vërtetësia, 

përkatësisht garancia mbi përmbajtjen e ofertës. Shembull: Nëse thuhet se në muajin maj, 

qershor, korrik, gusht dhe shtator në Kosovë nuk kemi temperatura me vlerë minus, atëherë kjo 

duhet edhe të ndodhë. Siç u pa më lart,  në Kosovë kemi raste ku shënohen temperatura me vlerë 

minus edhe në muajin maj dhe shtator. Kjo duhet analizuar duke poseduar të dhëna nga 

statistikat meteorologjike dhe duhet parë nëse këto temperatura janë paraqitur vetëm një herë dhe 

t’i konsiderojmë si anomali apo kanë një rregullsi në kontinuitet. Për të dy rastet, vlerësimet janë 

të domosdoshme dhe në një promocion, ofertë ose diçka të tillë, të kemi të përfaqësuar 

informacion të saktë. 

Reshjet në territorin e Kosovës janë të ndryshme, duke u paraqitur të gjitha llojet e tyre si 

shiu, bora, breshëri, krahneza, vesa, etj. Rëndësinë më të madhe e kanë reshjet e shiut dhe borës. 

Breshëri paraqet fatkeqësi elementare natyrore në bujqësi, duke u paraqitur kryesisht 

gjatë verës, duke u përcjellë me intensitet më të lartë dhe duke përfshirë kryesisht territore të 

vogla. Në kuptimin e turizmit, me të dhënat e disponueshme, mund të përfundohet se nuk ka 

ndonjë ndikim të theksuar negativ, në zonat turistike. 

 

Grafiku 3. Shpërndarja gjeografike e temperaturave dhe reshjeve mesatare (1992-1999) 

Reshje shiu më shumë ka në pjesën perëndimore të Kosovës, duke përfshirë viset malore, 

ku vërehet ndikimi maritim (detar) , ndërsa në pjesën lindore ai kontinental. Sasia e reshjeve 

sillet në Kopaonik 700-900mm, Bjeshkët e Nemuna 1100-1300mm, Malet e Sharrit 1000-
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1250mm
29

 etj. (Fig.12). Numri i ditëve me shi në Kosovë shkon nga  95 deri 130 ditë. Shpesh 

herë reshjet janë intensive dhe shkaktojnë përmbytje, sidomos në lumin Sitnica, Klina, Drini i 

Bardhë, Morava Binçës, etj. 

Numri i ditëve me borë ndërlidhet me sasinë e reshjeve dhe relievin. Në viset e larta 

malore (mbi 1500m)  bora qëndron midis 180-200 ditë. Në pjesët e ulëta prej 20, 30 deri 65 ditë 

në pjesën e Rrafshit të Kosovës. Trashësia mesatare e borës sillet prej 70 cm në Dukagjin, 20-30 

cm në rrafshin e Kosovës, Llap (50 cm), Kopaonik (50-110 cm), në Bjeshkët e Nemuna (50 deri 

200 cm). 

 
Harta 7. Harta e Izohjeteve në Kosovë 

Erërat në Kosovë janë dukuri normale dhe rrallë herë ndodhin me shpejtësi ekstreme.  

Zakonisht shpejtësia mesatare  shkon prej 1-4 m/s. Në raste të rralla shpejtësia arrin mbi 30 m/s. 

Zona më e prekur nga era në Kosovë është Istogu me rrethinë.  

Nga sa u tha më sipër Kosova ka paradispozita të përshtatshme  klimatike, të cilat 

krijojnë kushte (një bazë të mirë) për shfrytëzime sezonale (verore e dimërore) të turizmit. 

Sezoni veror i përshtatshëm për turizëm natyror me bazë motivi malet dhe zonat e gjelbra si dhe 

turizmi me bazë agrokulturën (agroturizmin), e cila është shumë atraktive në sezonin veror. 

Sezoni dimëror me fondin e ditëve me borë dhe trashësinë e nevojshme të borës të përkrahura 

fuqishëm nga format relievore i jep Kosovës mundësinë e shkëlqyer për zhvillimin e turizmit 

sportiv, përkatësisht të turizmit të skive dhe sporteve të tjera simotra. Me këto paradispozita të 

përshtatshme klimatike të Kosovës, mund të konstatojmë se ajo paraqet kushte të volitshme për 

jetesë dhe aktivitete të tjera të njeriut si: bujqësi, rekreacioni, turizmi, etj. 
 

II.1.3.1. Pastërtia e ajrit   

Ajri i pastër është një nga kërkesat e zakonshme të turistëve të cilët pikërisht nga 

mungesa e pastërtisë dhe e komponentëve të tjerë të ngjashme me të, zgjedhin zona atraktive 

turistike për të kaluar kohën e lirë ose një pjesë të saj, të cilat i ofrojnë ambient dhe komoditet, 

ndryshe nga ai i zakonshmi. Kryesisht kodrat, malet dhe zonat e tjera të thella, ku njeriu me 

                                                 
29

 Vladan Duçiç, Milan Radovanoviç  “Klima Serbije”,  Beograd, 2005. Të dhënat janë përpunuar nga autori për 

stacionet e reshjeve: Zhur, Dragash, Restelicë, Zaplluzh. 
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veprimtarinë e tij ka ndikuar më pak, janë zona të cilat shquhen për pastërti më të madhe të ajrit. 

Pozita gjeografike luan një rol gjithashtu të rëndësishëm në këtë pikëpamje. Mbyllja nga 

drejtimet e ndotjes dhe hapja ndaj rrymave të pastra ajrore, në disa raste është përparësi.  

Ndotjet në Kosovë kryesisht grupohen në tri kategori:  
1. ndotjet energjetike 

2. ndotjet industriale 

3. ndotjet nga transporti.  

Në Kosovë, niveli i cilësisë së ajrit është i lidhur ngushtë me shtrirjen e qendrave urbane dhe 

impianteve të mëdhenj ndotës.  

Kryesisht të njohur si ndotës më të mëdhenj të ajrit janë:  
- Korporata Elektro-Energjetike e Kosovës, elektranat “Kosova A” dhe “B” dhe Mihja 

sipërfaqësore (Obiliq-Prishtinë)  

- “Sharrcem”-prodhimi i cementës (Hani i Elezit)  

- Ferronikeli-kompleks industrial (Drenas)  

- Kompleksi industrial Trepça (Mitrovicë)  

- Ngrohtoret e qyteteve në Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë 

- Deponitë e hapura të mbetjeve urbane dhe industriale, etj
30

.  

Për shkak të pasivitetit industrial që nga vitet 90-të të shekullit të kaluar ndotjet 

industriale në Kosovë janë zvogëluar, ndryshe në disa qendra rajonale, si rezultat i pranisë së 

industrive të rënda ndotja mund të ishte e ngjashme me zonat e sipërpërmendura.  

Ndotje tjetër e drejtpërdrejtë e ajrit vjen nga lirimi i gazrave të automjeteve në trafik dhe 

pluhuri, si rezultat i veprimit mekanik të automjeteve. Kjo aq më shumë kur në ndërdije na rrinë 

kriteret e ulëta për aplikimin e masave mbrojtëse për ajrin që duhet aplikuar përmes taksave më 

të larta për automjete me kapacitete më të mëdha gjeneruese dhe automjete me performancë më 

të dobët si mosha, gjendja teknike, etj. Nga sa u tha konkludojmë se pjesët e Rrafshit të Kosovës 

sidomos zonat në afërsi të impianteve ndotëse, janë më të ndotura se pjesët e tjera në Kosovë. 

Janë më të pasura pjesët si Llapi, Gollaku dhe Anamorave mandej Rrafshi i Dukagjinit dhe malet 

si Alpet Shqiptare, Sharri, Kopauniku etj. Në anën tjetër, zonat urbane për shkak të përqendrimit 

më të madh të automjeteve në to, janë më të ndotura se zonat rurale në të cilat, ndër të tjera, 

ndikon edhe vegjetacioni në cilësinë e ajrit. 

Nga matjet e bëra në vitin 2010 dhe 2011, në Prishtinë, rezulton kjo situatë:  

Përqendrimi i grimcave të pluhurit  PM-10
31

 në Prishtinë në vitin 2010 ka qenë 75.75 

µg/m
3
(mikro gram për metër kub të ajrit), ndërsa  më 2011 ka qenë 67.51 µg/ m

3
. Këto janë vlera 

mesatare vjetore
32

. Rezulton të jetë më mirë në pjesët periferike të qytetit. Sido që të jetë këto 

vlera janë mbi mesataren e lejuar e cila nuk duhet të kalojë 50 µg/ m
3
 brenda një dite. Ndotës të 

tjerë në të cilët situata është më mirë në këto pika matjeje janë: SO2 (Dyoksid i sulfurit), 

NO2(Dyoksid azoti) dhe O3(Ozon).  

Në Kosovë mungon një rrjet gjithëpërfshirës i matjeve dhe monitorimeve kontinuele për 

ndotjen e ajrit. Përderisa të jetë kështu vërejtjet nuk mund të adresohen drejt dhe mirë. Kryesisht 

me nivelin e ndotjes në mënyrë sporadike janë marrë këto institucione: IHMK, Institut i 

Korporatës Elektro Energjetike të Kosovës (INKOS), Instititi Kombëtar i Shëndetit Piblik 

(IKSHP). 

                                                 
30

 Republika e Kosovës, MMPH, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisitë e Kosovës (AMMK), Gjendja e Mjedisit në 

Kosovë 2008-2010, f. 23,  Prishtinë 2011.  
31

 PM-10 është standard i kualitetit të ajrit sipas EPA (Environmental Protection Agency), për më shumë shih: 

http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/pm10.html  
32

 Raporti vjetor i IHMK për Monitorimin e cilësisë së ajrit, Prishtinë 2010.   

http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/pm10.html


20 

 

 
Harta 8.  Lokacionet e monitorimit të ajrit në Kosovë

33
 

II.1.4.  Pasuritë ujore (Hidrografia) 

Uji është faktor natyror turistik bidimensional. Në njëren anë ai është faktor i 

domosdoshëm për funksionimin e lokaliteteve turistike në kuptimin e prezences së mjaftueshme 

të tij, për: pije, higjenë, amvisëri etj. Kjo aq më teper e shprehur dhe e nevojshme në zonat 

turistike bregdetare, në zonat karstike, aride dhe në zonat e larta malore. Në anën tjetër uji ka 

rëndësi të madhe turistike, si ambient në përgjithësi ndikon në rritjen e motiveve për lëvizje 

turistike.  

Pasuritë ujore duke përfshirë ujërat sipërfaqësore, nëntokësore ujërat rrjedhëse dhe ato 

stacionare, ujërat minerale, termominerale dhe kategori të tjera kanë rëndësi të ndryshme. Disa 

prej tyre ndikojnë në ekonominë e vendit, disa të tjera në aspektin ekologjik. Cilësi tjetër e 

rëndësishme, ndër të tjera, janë vlerat turistike dhe rekreative që kanë ujërat në forma të 

ndryshme të tyre. 

Teorikisht të poseduarit me ujëra i rajoneve të ndryshme krijon mundësinë që të ketë më 

shumë objekte hidrologjike me vlera turistike, se sa rajonet me varfëri më të madhe të rrjetit të 

ujërave. Mandej kjo varet edhe nga përbërja gjeologjike, e cila predisponon me strukturën e saj 

ndërtuese,  krijimin e formave të veçanta nëpër të cilat kalon uji. Relievi, i cili në kombinim me 

fondet e ujërave dhe përthyeshmërinë e tij, krijon peizazhe shumë tërheqëse dhe të dashura për 

turistët. Kur uji në zonat e ndryshme gjeografike kombinohet me vegjetacion përkatësisht me 

zonat e gjelbra, atëherë kjo  rrit edhe më shumë vlerën e saj turistike. Peizazhe të tilla zakonisht 

janë shumë atraktive dhe tërheqëse për turistët. Vlerat turistike hidrografike në këtë rast shprehen 

nëpërmjet shkallës së atraktivitetit turistik i përfaqësuar me pamje mbresëlënëse, të veçanta, të 

rralla, të pastra, natyrale (origjinale), të menaxhuara dhe mbrojtura.  

Oqeanet, detet, liqenet, lumenjtë, burimet dhe objektet e tjera hidrografike janë ambiente, 

zona të veçanta turistike. Të motivuar nga atraktiviteti i detit, liqenit, lumit , nga larjet dhe shumë 

sporte ujore që zhvillohen në to (noti, lundrime të ndryshme, zhytje, peshkim,etj.), mijëra e 

                                                 
33

 Republika e Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), AMMK, Gjendja e Mjedisit në 

Kosovë 2008-2010, f.31,  Prishtinë 2011. 



21 

 

miliona njerëz sot e më parë kanë shfrytëzuar këto zona për të shpenzuar kohën e tyre të lirë të 

dedikuar për qëllime ekskluzive turistike. Këto qëllime janë me bazë argëtimi, çlodhje, kurimi, 

etj.   

Në Kosovë, sasia e reshjeve më e madhe është në pjesën perëndimore dhe jug-

perëndimore të vendit se sa në pjesët e tjera. Si rezultat i këtij faktori dhe dy të tjerëve të përfolur 

më sipër rezulton që Rrafshi i Dukagjinit të jetë më i pasur me ujëra rrjedhëse sesa Rrafshi i 

Kosovës dhe pjesët e  tjera në Kosovë (Harta 7). Si pasojë, në Dukagjin kemi numër më të madh 

të lumenjve, përrenjve dhe burimeve të tjera të cilët krijojnë mundësinë për më shumë ambiente 

tërheqëse-turistike.  

 

Harta 9. Rrjetit hidrografik i Kosovës   

Rrjeti hidrografik në Kosovë është i gjërë (hapur). Edhe pse me sipërfaqe të vogël ujërat e 

Kosovës i takojnë tri pellgjeve detare (shkarkohen në to), detit Adriatik, detit të Zi dhe detit Egje. 

Si pikë ndarëse merret Nyja ose Kyçi i Dermanit në malin e Jezercës në afërsi të të cilit, në 

fshatin Nerodime ndodhet edhe fenomeni morfohidrologjik, Bifurkacioni i Nerodimes. 

 

II.1.4.1. Liqenet 

Liqenet në Kosovë  janë të vegjël. Numerikisht hasen shumë të tillë por për nga madhësia 

janë të vegjël. Për nga mënyra e krijimit dallohen midis tyre, ku një pjesë e tyre janë krijuar nga 

proceset akullnajore, një pjesë në luginat e lumenjve dhe pjesa tjetër janë akumulacione 

antropogjene, gjegjësisht liqenet artificialë. Të tri grupet gjenerojnë atraktivitet rekreativ dhe 
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turistik nga vetja e tyre, përkatësisht nga pozita, sasia e ujit, ngjyra, lartësia mbidetare, ambienti i 

tyre shoqërues, rrethina, sipërfaqja, afërsia me zonat e banimit, pastërtia e ujit, e ajrit, etj.  Sipas 

profesor Musa Gashit
34

, vlerësimi turistik i liqeneve përqendrohet kryesisht në tri komponentë: 

në pozitën gjeografike, sipas tij të liqeneve ndaj drejtimeve turistike (pra pozita gjeoturistike), në 

vetitë fizike dhe kimike të ujit si dhe në përthyeshmërinë e vijës së bregut të liqenit. 

Liqenet akullnajorë - 

Liqenet akullnajorë janë liqene të lartësive, të cilët në territorin e Kosovës hasen kryesisht mbi 

1500m. Në Kosovë i kemi të përhapur në Alpet Lindore Shqiptare dhe në Malet e Sharrit.  
Tab. 2. Liqenet akullnajorë  të Kosovës, sipërfaqja, lartësia dhe vendndodhja   

    

Nr 

Emri i liqenit Sipërfaqja 

(m
2
) 

Lartësia(m)      

Komuna 

Njësia morfologjike 

1 Liqeni i Gjeravicës 23402 2314 Junik Alpet Shqiptare 

2 Liqeni i Kuqishtës 19250 1850 Pejë Alpet Shqiptare 

3 Liqeni i Zemrës 16443 2283 Junik Alpet Shqiptare 

4 Liqeni i Livadheve 16331 2200 Shtërpcë Malet e Sharrit 

5 Liqeni i Shutmanit 13101 2080 Dragash Malet e Sharrit 

6 Liqeni i Jazhincës 7332 2144 Shtërpcë Malet e Sharrit 

7 Liqeni i Drelajve 6130 1803 Pejë Alpet Shqiptare 

8 Liqeni i Tropojës 3263 2250 Junik Alpet Shqiptare 
 

Liqenet në Alpet Shqiptare   

Ndër më të njohurit janë: liqeni i Gjeravicës, i Zemrës, dhe liqeni i Tropojës (në afërsi të 

Gjeravicës dhe pranë pikës trekufitare Kosovë, Mali i Zi dhe Shqipëri.  

Në proces ndërtimi është rruga Deçan-Beleg, Gjeravicë-Plavë. Kjo rrugë do të intensifikojë 

qarkullimin në drejtim të zonave të thella malore dhe do të rritë nivelin e përdorimit turistik të 

liqeneve dhe zonave përreth (Harta 10).  
 

 
       

Foto 2. Liqeni i madh i Gjeravicës, 19.09.2009 Foto 4. Liqeni i Kuqishtës, Kuqishtë-Pejë,2009
35

 

 

Të rëndësishëm janë edhe dy liqenet e tjera, si: liqeni i Kuqishtës dhe ai i Drelajve. 

Përdorimi turistik i këtyre liqeneve deri tani ka qenë minimal. Në vitet e fundit liqeni i Kuqishtës 

dhe ai i Drelajve kishin përdorim turistik të theksuar për shkak të afërsisë me rrugën Pejë-

Kuqishtë-Qakor, kryesisht e përforcuar me rëndësinë që mori qendra turistike Boga në këto 

male.  
 

                                                 
34

 Musa Gashi, Bazat e turizmit, f. 114, Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Prishtinë 1986.  
35

 www.panoramio.com/23441320. 

http://www.panoramio.com/23441320
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Harta 10.Skicim hartografik, Liqeni i Gjeravicës dhe liqenet e tjera. Përqendrimi, Distancat&Drejtimet 

Liqenet në Malet e Sharrit  

Për vlera turistike më të njohur janë Liqeni i Livadheve, i Jazhincës, dhe Shutmanit. 

Përdorimi  turistik i tyre është i mangët. Distancat e larkëta nga qendrat, shtrirja e tyre në majet 

malore, mungesa e promovimit turistike e shoqëruar edhe me rrugë të dobëta, janë disa nga 

arsyet thelbësore të përdorimit turistike të këtyre zonave qiqenore.  

  

Foto 6. Liqeni i Livadheve
36

       Foto 7. Liqeni i Jazhincës
37

 

Liqenet akullnajorë janë interesant jo vetëm për aspektin shkencor dhe edukativ që interpreton  

mënyrën e krijimit nga proceset akullnajorë por edhe sepse këto liqene përfaqësojnë bukuri 

natyrore të rralla. Ato shtrihen në zonat më të pastra me ujë, ajër e tokë por edhe me elementë të 

                                                 
36

 Zylbehar Prushi, www.panoramio.com/31902459 , 2009. 
37

 www.panoramio.com/48118538   

http://www.panoramio.com/31902459
http://www.panoramio.com/48118538
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tjerë atraktive e me vlera rekreativo-turistike si peizazhe alpine, të përbëra nga relieve 

akullnajore, vegjetacion i përfaqësuar nga halorët ose i kombinuar në mungesë të tij me kullotat e 

lartësive. Këto objekte hidrografike nuk ka mundësi të shihen në rrafshinat e Kosovës, apo në 

kodrat e saj, por janë eksluzivitet i lartësive të mëdha kryesisht mbi 1500m. Mbi bazën e krijimit 

dhe veçantive të tjera të përmendura vlerësohet përfundimisht se këto lloj liqenesh janë 

kuriozitative dhe përgjithësisht ngjallin kërshërinë e turistëve duke e shndërruar këtë të fundit në 

faktorin kryesor motivues për qarkullime turistike të drejtuara nga këto zona. Për shkak të 

shtrirjes në lartësitë e përmendura, temperatura e ujit të këtyre liqeneve është e ulët (prej 5
0
C-

18
0
C) varësisht nga zgjatja e sezonit veror, prandaj motivi për larje në këto liqene është më i 

dobët se në liqenet e tjerë fushorë dhe është më i dobët se sa ana tjetër e bukurive dhe freskisë që 

krijojnë këto liqene për turistët e grupeve dhe profileve të ndryshme në zonat malore. Në Kosovë 

këto atraktivitete ende nuk janë hulumtuar sa duhet, nuk njihen në masën e duhur dhe nuk 

vizitohen njëkohësisht. Kohët e fundit ka përpjekje më të mëdha dhe mësymje drejt këtyre 

zonave të thella malore. Disa defekte që e shoqërojnë këtë neglizhim janë:  
- Nuk është bërë promovim i duhur dhe i mjaftueshëm turistik (sidomos për turistët ndërkombëtar) mbi 

vlerat që përmbajnë këto liqene dhe rrethina e tyre shoqëruese.  

- Ende shteti me mekanizmat e tij nuk ka ofruar qasje lehtësuese infrastrukturore për të lehtësuar 

qarkullimet turistike në këto zona.  

- Popullsia vendore ka standard jo të mjaftueshëm jetësor për të përballuar kërshëritë dhe implikimet 

financiare që lidhen me to, etj.   

Liqenet lumorë- 

Liqenet lumorë më të njohur në Kosovë janë në lumin Mirusha, gjithsej 16 liqene
38

. 

Midis tyre ndahen  me pengesa duke krijuar ujëvarë që i bëjnë dukuri të rralla natyrore dhe mjaft 

atraktive për turistë e vizitorë lokalë. Ujëvara e fundit është më e njohura dhe e vizituara. Kjo për 

shkak të lartësisë së hedhjes së ujit dhe ambientit të mirë e të përshtatshëm por më së shumti për 

shkak të qasjes më të lehtë për t’u parë. 

Liqenet artificialë- 

Këto liqene përfaqësojnë vlera të veçanta turistike, ndonëse të krijuara për qëllime 

kryesisht joturistike. Këto liqene me volumin e tyre hidrik të ngritura kryesisht në zona 

kodrinoro-malore kanë krijuar peizazhe të bukura dhe kësisoj kanë arritur të aktivizohen 

turistikisht deri në shkallë të gjerë të shfrytëzimit duke u shndërruar në objekte hidrografike 

rekreativo-turistike me shkallë të vlerësuar motivacioni. Këto objekte hidroturistike ndonëse nuk 

mund të jenë oferta kryesore turistike e vendit si pjesë e ofertës plotësuese turistike në Kosovë, 

po luajnë rol të rëndësishëm dhe kësisoj pasurojnë dhe plotësojnë ofertën turistike të vendit. 

Ndër më të njohurit në Kosovë janë: Liqeni i Gazivodës (Ujmanit), Batllavës, Radoniqit, 

Badovcit.  
Tab. 3. Akumulacionet kryesore në Kosovë 

Nr Emri i akumulacionit Emri i ujërrjedhës, Lumi Sipërfaqja e pellgut (km2) 39 Komuna 

1 Gazivoda Ibri 1060 Zubin Potok 

2 Batllava Batllavë 226 Podujevë 

3 Radoniqi Lumëbardhi i Deçanit 130 Gjakovë 

4 Badovci Graçankë 103 Prishtinë 

                                                 
38

 Shpejtim Bulliqi, Veçoritë fiziko-gjeografike të Kosovës, dorëshkrim, Prishtinë 2011. 
39

 MMPH, AMMK, Raport, Gjendja e Ujërave në Kosovë, f. 37, Prishtinë 2010. 
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Foto 9. Liqeni i Gazivodës dhe ura atraktive

40
 

Ndonëse më i madhi në  Kosovë, liqeni i Gazivodës ndodhet në komunën e Zubin 

Potokut, pjesa veriore e Kosovës. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë 1999 e deri më tani, 

pjesa veriore e Kosovës në të cilën ndodhet edhe liqeni në fjalë ballafaqohet me probleme 

politike e të sigurisë dhe kjo më së miri tregon se po të njëjtat probleme janë faktor destruktiv 

dhe pengues në shfrytëzimin turistik të këtij liqeni.  Në këndvështrimin real duke mënjanuar 

problemet politike dhe të sigurisë ky liqen ofron potencialet më të mira nga të gjitha 

akumulacionet e tjera në Kosovë. 

 
1-“Plazha”,  2- Vend pushimet e freskëta-hijet,  3- Rruga gjarpëruese që ndjek vijën bregliqenore të liqenit,  4- 

Pyjet, vegjetacioni gjetherënës,  5- Pyjet-vegjetacioni gjethembajtës 
 

Foto 10. Pamje nga liqeni i Batllavës
41

 

                                                 
40

 www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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Për vlerat më të mëdha motivuese pas liqenit të Gazivodës, pason liqeni i Batllavës, i cili 

për shumë arsye është liqeni më i vizituar me shkallë përdorimi për rekreacion dhe turizëm. 

Shkalla motivuese e këtij liqeni shfrytëzohet sidomos gjatë sezonit të ngrohtë të vitit. 

Atraktiviteti i këtij liqeni bazohet në motivet që shkakton simbioza e krijuar nga uji i pastër dhe 

relievi i butë i vegjetuar me bimë të larta drunore, gjetherënëse dhe halore. I ndodhur midis dy 

qyteteve, Podujevës (20 km) dhe Prishtinës (25 km)  dhe në afërsi të shumë vendbanimeve 

rurale,  liqeni i Batllavës është shumë i frekuentuar nga banorët e qyteteve dhe fshatrave përreth. 

Përveç kapacitetit që ka si hapësira më e fuqishme rekreative jo vetëm në komunën e Podujevës, 

kjo zonë (ky liqen) shfrytëzohet edhe si zonë turistike. Varfëria hidrografike sidomos në 

rrethinën e Prishtinës i bën edhe më të nevojshme qarkullimet në drejtim të këtij liqeni. Me vilat 

dhe llojet e tjera të ndryshme të pushimoreve, restoranteve dhe objekteve tjera, të nxitur me 

atraksionin natyror të pyllit rrethues, me freskinë verore të ujit etj., kjo hapësirë ofron potenciale 

modeste turistike. 

Liqene të tjerë të rëndësishëm por jo shumë të shfrytëzuar janë liqeni i Radoniqit në 

afërsi të Gjakovës dhe liqeni i Badovcit në afërsi të Prishtinës. Pavarësisht që shkalla motivuese 

e këtyre liqeneve është më e vogël se e liqenit të Batllavës prapëseprapë atraktiviteti i tyre është i 

rëndësishëm në planin kombëtar turistik sepse ato liqene kanë shtrirje në hapësirë (zënë një vend, 

më pak ose më shumë të dukshëm) dhe me pamjen e tyre të bukur ndikojnë në pasurimin e 

fotografisë së Kosovës në përgjithësi. Këto ambiente të bukura sikur është thënë edhe në raste të 

tjera rrisin shkallën e konsumit të  vendit nëpërmjet plotësimit dhe pasurimit të ofertës së 

gjithëmbarshme turistike. 
 

II.1.4.2. Lumenjtë 

Në Kosovë gjenden 14 lumenj  që mbulojnë rrjetin kryesor hidrografik të Kosovës, si: 

Drini i Bardhë, Ibri, Sitnica, Lumëbardhi i Pejës (Bistrica), Lumbardhi i Prizrenit (Bistrica), 

Llapi, Morava e Binçës, Ereniku, Lepenci , Mirusha, Toplluha, Drenica, Krivareka, Klina (Harta 

9).  Kosova ka 4 pellgje ujëmbledhëse që për nga sipërfaqja renditen si vijon: Pellgu i Drinit të 

Bardhë, i Ibrit, i Moravës së Binçës dhe pellgu i Lepencit. Ujërat e këtyre pellgjeve lumore 

derdhen në tre ujëmbledhës detar: Detin e Zi (pellgu i Ibrit dhe i Moravës së Binqës), Deti  

Adriatik (pellgu i Drinit të Bardhë) dhe Deti Egje (pellgu i Lepencit). Lumi më i gjatë në Kosovë 

është Drini i Bardhë me 122km brenda territorit të Kosovës
42

.  

Eksperienca e gjertanishme ka vërtetuar se disa lumenj mund të shndërrohen në motive 

tërheqëse turistike. Atraktiviteti i tyre është bazuar në aftësinë për të notuar, për të realizuar 

sporte të ndryshme si dhe disa fenomene hidrologjike kuriozitative
43

. Kombinimi i ujërave me 

sipërfaqet e tjera tokësore sidomos kur ato janë vegjetative krijon pamje, bukuria e të cilave 

shpesh shndërrohet në vlera turistike me motive të larta. Megjithatë jo të gjithë lumenjtë në 

Kosovë mund të eksploatohen  turistikisht. Disa nga rrjedhat ujore sipërfaqësore në Kosovë kanë 

rëndësi më të madhe të shprehur nëpërmjet sasisë së ujit, pastërtisë së tij, kombinimit me 

relievin, florën dhe faunën, rrjedha të cilat kalojnë nëpër qendra urbane, etj. 

Lumenjtë e Rrafshit të Dukagjinit (lumenjtë e pellgut të Drinit të Bardhë) janë kryesisht 

më atraktiv dhe kanë mundësi më të mëdha për përdorim turistik. Pse? Lumbardhi i Pejës dhe i 
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 Fitim Humolli, Punim i masterit “Analiza e hapësirave rekreative në komunën  e Podujevës”, f. 69, Universiteti i 

Prishtinës, FSHMN, Prishtinë 2010.  
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 MMPH, Raport-Gjendja e ujërave në Kosovë, f. 31, Prishtinë, 2010.  
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 Musa Gashi, Doktorska disertacija “Uslovi mogućnosti za razvoj turizma u SAP Kosovu ”, Universiteti i 

Prishtinës, FSHMN,  f.55, Prishtinë 1977.  



27 

 

Prizrenit janë lumenj që kanë burimet në malet me të larta në Kosovë (Alpe dhe Sharr). Me vetë 

burimet e tyre  dhe gjithë rrugëtimit të tyre deri në grykëderdhje ata krijojnë larmi atraksionesh, 

fillimisht në zonat malore prej burimit e tutje e pastaj edhe në pjesën e rrëzave malore, ku këta 

lumenj depërtojnë nëpërmjet qytetit të Pejës, përkatësisht Prizrenit. Lumëbardhi i Pejës dhe ai i 

Prizrenit kalojnë nëpër qytetet me të njëjtin emër dhe uji i tyre përdoret si atraktivitet natyror. 

Këta lumenj qyteteve në fjalë u kanë dhënë gjallëri, natyralitet dhe freski. Uji i tyre në periferi 

(pjesa para hyrjeve në qytete) dhe ndonëse me mungesë vendbanimesh është mjaft i pastër dhe 

përdoret  për not dhe freskim gjatë verës nga banorët e qytetit dhe të zonave të tjera të afërta me 

to. Lumi Drini i Bardhë në të cilin përveç të tjerash derdhen edhe dy lumenjtë e sipër përmendur, 

siç thamë edhe më lart, është lumi më i gjatë në Kosovë dhe më i rëndësishmi për vlerat e tij 

turistike. Ai përshkon pothuaj tërë Rrafshin e Dukagjinit nga burimi i tij në Radavc të Pejës e 

deri në grykëderdhje, Vërmicë  të Prizrenit
44

. Uji i këtij lumi përdoret për gjithçka, ndër të cilat: 

ujitje e fushave për përdorim bujqësor, pije, hidrocentrale dhe aspekte tjera.  

  

Foto 11. Lundrimi përgjatë Drinit të Bardhë, 17.06.2007
45

 Foto 12. Gara e kërcimit, 10.08.2008, Ura e 

Fshajtë
46

 

Më pak ky lumë përdoret për nevoja rekreative turistike, ndonëse me potenciale të mira. Lumi në 

pjesën më të madhe të tij është i tipit fushor dhe me disnivel të pranueshëm për notim dhe sporte 

të tjera, si: lundrim me varka të përshtatshme për lumenj, kajak, peshkim dhe aktivitete të tjera. 

Në pjesën e mesme të rrjedhës së tij midis komunës Rahovec dhe Gjakovë ky lumë ka 

shfrytëzuar forcën e tij dhe me kalimin e kohës ka formuar kanionin tek Ura e Fshajtë, i cili është 

një dukuri e rrallë dhe në turizëm shfrytëzohet si kuriozitet, që ngjall kërshërinë e turistëve. 

Prezenca e kësaj bukurie, dhe sasisë së mjaftueshme të ujit ka bërë që në atë lokalitet gjatë 

sezonit të verës të zhvillohen lojëra dhe gara të ndryshme sportive. Notimi, larja dhe freskimi, 

peshkimi dhe garat në kërcim nga lartësia
47 

janë llojet më të pranueshmet të rekreacionit, aty.  

Edhe lumenjtë si Ibri, Sitnica, Llapi dhe  Morava e Binqës ofrojnë atraktivitet të cilin  

                                                 
44

 Referohu tekstit më poshtë: Kompleksi monumental Shpella e Radafcit, Burimi dhe Ujëvara e Lumit Drini i 

Bardhë, ku bëhet fjalë për gjeomonumentet e Kosovës si Zona të mbrojtura. Nga kjo konstatohet se ky lumë me vetë 

burimin dhe disa metra më poshtë me ujëvarën e tij, ka krijuar motive të pranueshme turistike të cilat përditë e më 

shumë po eksploatohen nga qytetarët vendas e të huaj.  
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 Shoqata “Dashamirët e Mjedisit” në lundrimin e organizuar gjatë vitit 2007 dhe 2010 në lumin Drini i Bardhë prej 

Klinës e deri në Vaun e Dejës (Republika e Shqipërisë).   
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shoqëria kosovare do të duhej ta vlerësonte dhe trajtonte më mirë. Ky trajtim nënkupton 

ndërgjegjësimin qytetar për rolin që mund të luajnë lumenjtë në ofrimin e aktiviteteve rekreative 

kryesisht lokale. Lumi Ibër nga liqeni i Gazivodës e deri në bashkimin me lumin Sitnica dhe më 

tej deri në depërtimin në Republikën e Serbisë përshkon një rrugë nëpër të cilën formon shumë 

atraksione fushore, rurale dhe urbane. Edhe lumi Llap bën një rrugë të gjatë dhe ka tri nivele 

(niveli i sipërm, i mesëm dhe i poshtëm). Në nivelin e sipërm lumi së bashku me relievin e 

përthyer dhe florën shoqëruese krijojnë peizazh  kodrinoro-malor me forma dhe plasticitet të 

butë relievor me të cilin ngjallin kërshërinë dhe rrisin shkallën e motivimit rekreativ. Në pjesën e 

mesme lumi kalon nëpër qytetin e vogël të Podujevës dhe jep efektet të cilat gjenerojnë peizazhe 

urbano-rekreative. Në pjesën e poshtme lumi përdoret për peshkim dhe mund të përdoret edhe 

për larje e freskim siç  është përdorur para 20 viteve kur mbetjet industriale dhe ato të amvisërisë 

nuk hidheshin në të.  

Lumenj të tjerë të cilët me rrjedhën e tyre vlerësohen turistikisht janë Mirusha dhe lumi 

Nerodime. Mirusha ka krijuar në rrjedhën e tij kaskadat e njohura dhe liqenet lumorë (shih 

liqenet  lumorë). Lumi Nerodime në rrjedhën e tij ka formuar Bifurkacionin e njohur për të cilin 

vlerësohet se është dukuri e rrallë natyrore dhe e vetmja e tillë në Evropë. 
   

II.1.4.3. Ujërat termominerale 

 Ujërat termominerale dallojnë nga ujërat e tjerë të zakonshëm për shkak të temperaturave 

më të larta (kryesisht prej20
o
C deri mbi 90

o
C) dhe për shkak të përmbajtjes së pasuruar me 

minerale (hekur, kalium, sulfur, natrium, nitrate, magnezium, etj.).  Ujërat termominerale 

shfrytëzojnë shkarjet e ndryshme dhe dalin në sipërfaqen e Tokës në forma dhe madhësi të 

ndryshme. Kur këto ujëra specifike shoqërohen me atraktivitete të tjera natyrore bëhen edhe më 

të rëndësishme.  

 Rëndësia e ujërave termominerale është e vlerësuar në përgjithësi ndërsa në kuptimin 

turistik roli i tyre interpretohet në funksionin që luajnë këto burime. Kryesisht funksioni i tyre 

është: 1. Shërues dhe 2. Rekreativ. 

Të dy këto funksione, kur arrijnë të kenë vlerësime të shkallës së aktivizimit turistik (që 

nënkupton atraktivitet dhe kurim deri në shkallën e qëndrimit të turistëve për disa ditë), vihen në 

funksion të zhvillimit turistik të qendrave termale dhe turizmit të vendit në përgjithësi.  

Vlerat e burimeve termale eksploatohen nëpërmjet banjave të ndryshme gjithandej botës. 

Rëndësia e tyre ka qenë e njohur që në fillesat e para të zhvillimit të turizmit
48

.  

Funksioni shërues dhe rekreativ i banjave nëpërmjet faktorit ujë në rastet më të mira plotësohet 

edhe me aktivitete kulturore-artistike si koncerte, balete, festivale folklori e organizime të tjera. 

Këto aktivitete forcojnë ofertat turistike të banjave duke rritur shkallën e konsumit turistik dhe 

duke forcuar tregun turistik në përgjithësi. Në vende të ndryshme në Evropë si në Gjermani 

(Baden Baden, Wiesbaden), Çeki (Karlovy Vary), Itali (Montecatini), etj., banjat kanë arritur të 

shndërrohen në lokalitete të rëndësishme turistike të njohura ndërkombëtarisht dhe përfaqësuese 

të denja turistike të qyteteve prej nga ato janë. 

Në Kosovë është një numër prej rreth 55 burimesh termale dhe minerale të shpërndara 

gjithandej territorit
49

. Burimet më të njohura të cilat janë prezantuar nëpërmjet banjave, janë: 
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 Banjat e njohura të Evropës krahas viseve Alpine dhe qendrave kulturore evropiane janë vizituar nga aristokracia 

angleze dhe evropiane në shek. XVIII dhe më pas.  
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 Bedri Millaku, Punimi i magjistraturës “Shqyrtimi teorik-operativ dhe analitik i turizmit. Funksionet segmentin 

balnear të banjave: Banja e Pejës, Kllokotit dhe Ujërat termominerale të Kosovës, f. 65, UP, Prishtinë, 2007; Mulaj 

Sali,Prezantimi i projekteve të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), f. 20, KPMM, Prishtinë, 
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Banja e Pejës dhe ajo e Kllokotit. Më pak të njohura janë burimet termominerale si: Banja e 

Banjskës në Zveçan, Banja në Shakovicë dhe burimi mineral në Sallabajë të Podujevës, burimi 

dhe banja në Runik të Skënderajt, Burimi në Deçan, në Poklek të Drenasit(Gllogovc), Doberqan 

dhe Uglar të Gjilanit etj. Në përgjithësi temperaturat e ujërave termominerale në Kosovë janë 

prej 17
0
C- 54

0
C

50
.  

Banja e Pejës 

Banja e Pejës ndodhet në fshatin Banjë të Istogut, 13 km nga Istogu dhe 12 km nga Peja. 

Si themelim i kësaj banje merret viti kur filloi ndërtimi i infrastrukturës turistike fillimisht 

receptive, ndërtimit të hotelit të parë në këtë banjë (1936)  me emrin Ilixha ashtu sikur edhe 

njihet nga populli edhe vetë banja. Kompleksi  “Banja e Pejës” përbëhet nga vendburimi i ujit 

termomineral me temperature variabile por që arrin deri 49
0
C, 4 hotele (dy prej të cilave janë 

jashtë funksioni) dhe qendra rehabilituese dhe rekreativo-kurative.  
Ujërat e kësaj banje dhe  trajtimet e tjera terapeutike  në këtë banjë, shërojnë, ndihmojnë dhe parandalojnë 

këto sëmundje:  reumatizmin, kancerin, artrit, sëmundjet e zemrës dhe të ngjashme me to sëmundjet 

inflamatore, metabolike, trajtime  tramautike, sëmundjet kardiovaskulare, çrregullimet gjinekologjike, 

etj.
51

 Duke ju referuar të njëjtit burim informacioni në periudhën 2008-2012 në dy hotelet aktive për 

momentin janë realizuar 37.500 bujtje. Për sezonin efektiv prej 7 muajsh  (nga maji deri në nëntor) 

del që ky numër të jetë midis 30 - 40 vizitorë  brenda ditës. Duke përcjellë të kaluarën e kësaj 

banjeje dhe duke e ditur situatën aktuale konstatojmë se kjo banjë lë shumë për të dëshiruar. 

Aktualisht menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe është në procedurë të shitjes, 

përkatësisht privatizimit. 

Banja ka një “problem”: ajo njihet më  shumë për funksionin kurativ (nga e kaluara dhe tani), 

ndërsa më pak i është kushtuar vëmendje aspektit rekreativo-turistik të saj.  Mungesë  

investimesh ka edhe në infrastrukturë. Ky resort rekreativo-kurativo-turistik duhet të 

propagandohet turistikisht në mënyrë që të rikthehet klientela vendore dhe të përfitohet klientela 

rajonale dhe ndërkombëtare e munguar gjer tani. 

Ujërat termominerale të Kllokotit (Banjat e Kllokotit dhe “Nëna Naile”) 

Anamorava është një njësi morfologjike në pjesën juglindore të Kosovës e cila në pjesën 

qendrore të saj ka të akumuluar ujëra nëntokësore me vlera të larta minerale dhe me temperatura 

gjithashtu të larta që i bën këto edhe ujëra termale. Vlerat kurative të këtyre ujërave sot 

prezantohen nëpërmjet dy banjave, asaj të Kllokotit që ka një histori më të gjatë dhe asaj “Nëna 

Naile” e cila ka filluar aktivitetin në vitin 2007/08.  

Ujërat termominerale të kësaj ane janë njohur shumë herët nga banorët e zonës për vlerat e 

respektuara shëruese të këtij uji. Në vitet 60-të dhe 70-të të shekullit të kaluar kanë filluar 

investimet në ngritjen e kapaciteteve receptive turistike dhe kapaciteteve të tjera të nevojshme 

kuruese që u njohën si Banja e Kllokotit të kurorëzuara në vitin 1981. Kjo banjë ndodhet në 

fshatin Kllokot të komunës së Vitisë
52

 në distancë prej 15 km nga Vitia dhe 52 km nga Prishtina,  

në afërsi të rrugës magjistrale që lidh  dy qendra të tjera rajonale të afërta, Gjilanin dhe Ferizajn.  

Në përgjithësi uji i burimeve termale të kësaj banje arrin temperaturë deri në 37
0
C

53
.  

Vlerat e kësaj banjoje dhe burimeve të tjera termominerale të zonës janë të grupuara në dy pjesë: 
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 MMPH, AMMK, Gjendja e ujërave në Kosovë, f.44, Prishtinë, 2010.  
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  Investment Promotion Agency of Kosovo (IPAK), Dokumentari “Banja e Pejës” (video format), publikuar në 

YouTube  (http://www.youtube.com/watch?v=jnlg8ox_hhk ), me datë 22 maj 2012.   
52

  Kjo, deri me rastin e decentralizimit të pushtetit lokal 2007 dhe vazhdon tutje, kur Kllokoti fiton statusin e 

qendrës komunale. 
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 Qendra per mjekësi fizikale dhe rehabilitim, Banja e Kllokotit, http://banjakllokotit.com/index.php , 2013. 
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- Ujëra termale për shërimin e sëmundjeve, rehabilitim dhe balneoterapi 

- Ujëra minerale të cilat kanë sasi të konsiderueshme të CO2 (Dioksid karboni) dhe përdoren si ujëra të 

gazuara për pije.  

Grupi i parë i vlerave të ujërave në fjalë ka interes më të madh rekreativ dhe turistik. Kryesisht 

mbi bazën e këtij fakti janë bërë edhe investimet e duhura. Në kuadër të kompleksit të banjës 

ekziston edhe Qendra për Shërim dhe Rehabilitim e cila kontribuon në funksionin shërues që ka 

kjo banjë. Përveç kësaj, Banjo ka kapacitete recepture (pritëse) prej 250 shtretër ndërsa në vitin 

2011 sipas pronarit ky numër arriti në 350 shtretër  duke synuar rritje dhe infrastrukturë tjetër 

edhe më të mirë
54

.  

Sëmundjet reumatike, neurologjike, gjinekologjike, postrsumstike, të lëkurës etj., janë kryesisht 

më të favorizuarat për shërim në këtë banjë.  

Për funksionin rekreativ  përveç  atij kurativ ekziston pishina gjysmë olimpike, parku i gjelbëruar 

dhe dekorativ, salla e kongreseve, filmit etj.  

Si përfundim  saktësojmë se funksioni kurativ është i domosdoshëm dhe inicial për vizitat që 

bëhen në këtë banjë dhe si të tilla janë më të, por funksionet e tjera shoqëruese rekreative 

(psikike dhe fizike) janë të domosdoshme të përmirësohen dhe të propagandohen në formën që të 

kthehen efektet pozitive të cilat ka mundësi t’i gjeneroj kjo banjë me banjën tjetër “Nëna Naile” 

si dhe me vlerat e tjera natyrore e kulturore të cilat i posedon zona e Vitisë dhe më gjerë.  

Banja “Nëna Naile”  është ngritur dhe ka filluar funksionuari në majin e vitit 2007. Lokacioni i 

saj është i afërt me Banjën e Kllokotit. Ujërat janë me vlera të përafërta si minerale ashtu edhe 

termale me faktin se shfrytëzojnë ujërat nëntokësore të të njëjtës zonë natyrale akumulative. 

“Nëna Naile”  është banjë e cila ka rritur dukshëm kapacitetet receptive dhe ka rritur 

konkurrencën  duke ndikuar pozitivisht në propagandimin e zonës dhe në nivelin e trajtimit më 

adekuat të klientëve gjë që është normale kudo që  paraqitet konkurrenca.  
  

II.1.5. Bota bimore e shtazore dhe roli i saj në ofertën turistike gjeografiko-natyrore 

Pjesë e rëndësishme e ofertës  turistike gjeografiko-natyrore është edhe pasuria (resurset) 

bimore e shtazore të cilën e disponon një vend, rajon apo shtet. Rëndësia e biodiversitetit në këtë 

aspekt varet nga faktorë të shumtë, ku rolin kryesor e ka pozita e vendit në globin tokësor si dhe 

faktorë të tjerë globalë (klima) dhe lokalë (lartësia mbidetare, shtrirja, mikropozita gjeografike, 

erërat lokale etj.) të cilët ndikojnë në formimin dhe përhapjen e llojeve në territorin e caktuar. 

Nga kjo varet edhe shkalla e diversitetit (e madhe apo e vogël), forma, struktura dhe jetëgjatësia 

e florës dhe faunës. Këtyre faktorëve duhet shtuar edhe ndikimi antropogjen, sidomos pas 

periudhës së industrializimi, i cili në të shumtën e rasteve ka qenë në dëm të biodiversitetit.  

Duke iu referuar Konventës mbi Diversitetin Biologjik
55

 (Convention on Bilological Diversity-

CBD) (UN, 1992) të realizuar me 5 qershor 1992 në kuadër të Samitit të Tokës,  e cila  ka hyrë 

në fuqi pas aprovimit nga ana e Sekretarit Gjeneral të Kombeve të Bashkuara me 29 dhjetor 

1993, shihet se çështjet e llojllojshmërisë bimore dhe shtazore kanë zënë vlerësime të veçanta, 

duke u trajtuar si shumë të rëndësishme qysh nga mesi i shek. XX dhe fillimi i shek. XXI. Nëse 

parafrazojmë definicionin e kësaj konvente, biodiversiteti është  ndryshueshmëria midis 

organizmave të gjallë nga të gjitha burimet: tokësore, detare dhe ekosisteme tjera ujore si dhe 

komplekset ekologjike, të cilat janë pjesë përbërëse e tyre, duke përfshirë shumëllojshmërinë 

brenda specieve, në mes tyre dhe  ekosistemeve
56

. Nga kjo mund të konstatohet se biodiversiteti 
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është bazë për jetën normale të njeriut, duke e lidhur atë me burimet bazë, si ajri, uji dhe toka.  

Dekadave të fundit fokusi kryesor në këtë aspekt i është dhënë ndërlidhjes së përpjekjeve 

tradicionale të konservimit të natyrës dhe qëllimeve ekonomike të përdorimit të burimeve 

biologjike në mënyrë të qëndrueshme.  

Me proceset e industrualizimit qasja ndaj natyrës ka ndryshuar dukshëm. Jeta e njeriut në 

raport gjithashtu me natyrën, më shumë se kurdoherë e ka bërë të nevojshëm  qëndrimin e tij në 

zona të pastra me ajër, ujë dhe tokë. Zona të tilla të pastra janë rëndom zonat me shkallë të lartë 

të biodiversitetit, ku padyshim  ato të pyllëzuarat, kryesisht ato malore, janë më të rëndësishmet. 

Në këtë kuptim qysh në vitin 1964 Č. Plavžić në studimin e tij “Fiziatrija i turizam” (Fiziatrija 

dhe turizmi) në Zagreb e ka potencuar rëndësinë e biodiversitetit në funksion të njeriut, duke 

pohuar se “turizmi shëndetësor paraqitet si nevojë e njeriut bashkëkohor prandaj qëndrimi për 

një kohë të caktuar në zonat me specifika të veçanta klimatike dhe malore është i nevojshëm
57

. 

Roli i biodiversitetit në funksion të turizmit dhe ofertës turistike duhet parë më tej në faktin se 

njerëzit kohën e tyre të lirë dëshirojnë ta kalojnë në hapësirat  detare, ishujve, në ujëra 

kontinentale, male, zona të ruajtura rurale, zona me lloje të rralla ekzotike, etj., të cilat 

përgjithësisht karakterizohen me vlera të larta të biodiversitetit. Rrjedhimisht, turizmi dhe 

biodiversiteti kanë shumë elementë të përbashkët dhe funksionimi i tyre i suksesshëm në të 

shumtën varet nga ndërtimi i bazës së shëndoshë të veprimit të tyre të ndërsjellë. Mund të thuhet 

se turizmi dhe biodiversiteti e ndihmojnë njëri-tjetrin, zhvillojnë dhe e bëjnë të njohur si dhe e 

kundërta,  e pengojnë, e dëmtojnë dhe shkaktojnë efekte të tjera negative deri në shkatërrim.  Në 

një referim të bërë në Trinidad & Tobago me rastin  e Ditës Botërore të Turizmit më 27 shtator 

2010
58 

, si konkluzion arrihet që në zhvillimin e ardhshëm të turizmit duhet pasur kujdes për të 

shmangur sa të jetë e mundur ndikimet negative të tij në biodiversitet.  

Kur zhvillohet dhe menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme turizmi,  mund të shërbejë si 

instrument në ruajtjen e biodiversitetit dhe në anën tjetër biodiversiteti i ruajtur, menaxhuar dhe 

mbrojtur në mënyrë të qëndrueshme është shtytësi kryesor i krijimit të përfitimit nga turizmi.  

Duke kuptuar se shumë prej faktorëve që lidhen me humbjen e tokës, konvertimin, 

biodiversitetin, ndryshimin e klimës, ndotjen e ujërave etj., janë ndër të tjera të lidhura me 

zhvillimin e turizmit. Me të drejtë kujtojmë se në të ardhmen duhet që të meditohet dhe të 

veprohet duke qenë të gatshëm për të ndryshuar modelet e sjelljeve nga të gjitha palët 

pjesëmarrëse në turizëm për mbrojtjen e biodiversitetit. Në kuptimin e ndikimit të botës së gjallë 

në turizëm rëndësia më e madhe turistike përqendrohet në këto sfera: 
-Turizmi me bazë natyre dhe ekoturizmi 

-Turizmi i gjuetisë me bazë faunën (kafshët e egra)  dhe 

-Turizmi me bazë akua-kulturën dhe peshkimin si rekreacion dhe sport.  

II.1.5.1. Turizmi me bazë natyre, ekoturizmi dhe potenciali në Kosovë 

Në kuadër të Evropës, Gadishulli Ballkanik është zonë unike e njohur me vlera të larta të 

biodiversitetit si rezultat i veçorive biogjeografike dhe ekologjike, si për shembull prezenca e 

rajoneve të ndryshme me llojllojshmëri të kushteve klimatike, historisë komplekse gjeologjike 

dhe ndërveprimeve midis popullatave, llojeve dhe ekosistemeve. Bashkëveprimi i faktorëve të 

tillë  po ashtu ka ndikuar që territori i Kosovës, (megjithëse i vogël, 10.908km
2
), të përmbajë 
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shumëllojshmëri të madhe të bimëve dhe shtazëve të rralla e të rëndësishme për biodiversitetin e 

Ballkanit dhe të Evropës në përgjithësi
59

. 

Zonat malore të Kosovës si Alpet Shqiptare (Alpet Lindore Shqiptare), Malet e Sharrit 

me malin e Jezercës, Nerodimes dhe Carralevës, Kopauniku, Mali i Zi i Shkupit (Karadaku), 

Blloku Kodrinoro-Malor i Gollakut dhe Malet Qendrore të Kosovës janë njësi të cilat në masën 

më të madhe janë të përfaqësuara me vegjetacion pyjor (Harta 11). Korrelacioni midis lartësisë 

dhe shtrirjes së vegjetacionit pyjor të ulët dhe të lartë në Kosovë, është shumë i lartë dhe pozitiv. 

Kjo mund të analizohet nga vështrimi analitik dhe komparativ i hartave të mbulueshmërisë dhe 

atyre relievore siç vërehet edhe në terren.  

Ndryshe është situata në zonat fushore të Kosovës, ku vegjetacioni është i ulët dhe i 

kombinuar. Në rastet e tjera ky vegjetacion është i kultivuar nga njeriu sepse shtrihet në zonat ku 

ndikimi antropogjen dhe ndërhyrja e tij është e madhe. Kjo sidomos bëhet e dukshme në afërsi të 

luginave lumore dhe ambienteve të tjera të ngjashme, të përshtatshme për organizimin dhe 

zhvillimin e jetës. Në këto zona është numri më i madh i vendbanimeve, dendësia më e madhe e 

banimit, ndërtimit, etj. 

 
Harta 11. Shtrirja e pyjeve në territorin e Republikës së Kosovës 

Në aspektin e turizmit të bazuar në natyrë dhe ekoturizmit, zonat më të pasura të interesit 

në Kosovë janë zonat kodrinore dhe ato malore. Zona e Alpeve Shqiptare dhe Malet e Sharrit 

janë zona me formacionet më të mëdha bimore dhe shtazore në Kosovë. Pjesë të këtyre maleve, 
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për shkak të vlerave të tyre janë futur, nën mbrojtje, në forma të ndryshme. Kujtojmë këtu se dy 

Parqet Kombëtare, ai i Sharrit dhe i Bjeshkëve të Nemuna janë pjesë e maleve respektive. 

Mandej në këto male ndodhen 8 nga 11, Rezervatet Strikte Natyrore sa ka gjithsej Kosova, 

statusi i të cilave është i përcaktuar me akte të veçanta ligjore nga ana e institucioneve 

përgjegjëse të vendit.  

Në përputhje me kushtet natyrore të njohura në Kosovë janë të përhapura lloje bimore, si: plepi, 

shelgjet shkurret, qarri, bungu, ahu, frashri,   pyjet halore, mandej kullotat e lartësive, etj. 

Po t’i referohemi përllogaritjeve që ka bëra Agjencia e Pyjeve të Kosovës  nëpërmjet projektit  

për Inventarizimin e Pyjeve të Kosovës në vitin 2002 dhe 2003, vijmë në përfundim se në 

Kosovë janë rreth 464,800.00 ha sipërfaqe të mbuluara me pyje që përbëjnë rreth 42% të 

territorit të përgjithshëm të vendit
60

. Kjo përqindje flet për një fond relativisht të mirë të 

sipërfaqeve një pjesë e të cilave duhet shfrytëzuar në qëllimin më të mirë rekreativo-kurativ dhe 

rekreativo-turistik. 

Flora dhe fauna në Kosovë është e përfaqësuar nga lloje bimore e shtazore, të cilat përveç 

të tjerash kanë edhe rëndësi turistike. Bota e gjallë (flora dhe fauna) në parim është e lidhur 

ngushtë me lartësinë mbidetare duke u prezantuar nëpërmjet indikatorit, gradientit termik. 

Territori i Kosovës në këtë kuptim ka larmi të mëdha dhe më së miri kuptohet nga krahasimi i 

shtrirjes së vegjetacionit me hartën e shtrirjes së njësive(tërësive) morfologjike të Kosovës (Harta 

5). Marrë në përgjithësi, në Kosovë gjendet rreth 25 % e florës së Ballkanit dhe rreth 18 % e 

florës së Evropës. Vetëm në Malet e Sharrit, 86 lloje  bimësh  janë shpallur  ndërkombëtarisht të 

rëndësishme, 26 lloje janë të përfshira në Listën e Kuqe të Evropës,  ndërsa 32 lloje  bimësh 

prezente, janë në listën e IUCN-së (International Union for Conservation of Nature) të llojeve të 

rrezikuara. Në bazë të disa hulumtimeve preliminare në Alpet Shqiptare janë evidentuar 797 lloje 

të bimëve vaskulare, ku 128 prej tyre  konsiderohen me karakter endemik
61

. Disa nga këto lloje 

të rralla, endemike dhe me rëndësi të madhe janë: Pinus heldreichii (rrobulli),  Pinus peuce 

(arneni), Taxus baccata (bershei i rëndomtë),  Pinus mugo (dredhaku),  Rhododendron 

ferrugineum (rododendroni), Achillea Aleksandri (barpezmi i Aleksandrit),  Dianthus scardicus 

(karafili i Sharrit), Bornmuellera dieckii (bornmulera e degenit), Viola grisebachina, Crocus 

scardicus (krokusi i Sharrit), e shumë të tjera. Nga shtazët duhet përmendur po ashtu prezenca e 

shumë llojeve të rralla dhe të rëndësishme, si p.sh: Lynx lynx balcanicus (rrëqebulli ballkanik), 

Rupicapra rupicapra balcanica (dhia e egër ballkanike), Ursus arctos (ariu i murrmë), shumë lloje 

të reptileve, shpendëve, ujë tokësorëve, fluturave, insekteve dhe grupeve të tjera taksonomike
62

. 

Këtu duhet potencuar po ashtu se nga aspekti i biodiversitetit (sidomos të atij shtazor), Kosova 

akoma nuk është e hulumtuar në mënyrë të detajuar dhe ka potencial të ekzistimit të llojeve të 

reja për shkencën, disa nga të cilat janë duke u përshkruar vitet e fundit (p.sh. gjinia e re e  

insekteve Pavicevicia
63

, llojet e reja të insekteve ujore të gjinisë Potamophylax
64

 apo lloji i ri i 

tulipanit Tulipa kosovarica
65

). Ekzistenca e pasurisë së tillë bimore e shtazore tregon se 
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interesimi për to duhet të jetë i madh sikur edhe kujdesi ndaj tyre. Kur themi interesimi atëherë 

përveç tjerash inkorporohet edhe nevoja e promovimit dhe prezantimit të pasurive floro-

faunistike të zonave tona për nevojat e zhvillimit të rekreacionit dhe veçanërisht turizmit aq 

shumë të mundura në këto anë. 

Në funksion të kësaj që u tha më sipër, te vegjetacioni, vlera turistike-atraktive paraqesin 

kryesisht format e tij dhe ngjyrat e  përfaqësuesve të ndryshëm të tyre. Ndërsa llojet e veçanta 

qoftë bimore ose shtazore kanë vlera kuriozitative, ngjallin gjithmonë kërshërinë e turistëve dhe 

rrisin në përgjithësi shkallën motivuese të tyre. Kjo rezulton të jetë përfundimtare me pasurimin 

e ofertës turistike në funksion të zhvillimit të gjithëmbarshëm socio-ekonomik. Në këtë drejtim 

një degë e rëndësishme e ofertës turistike në kuadër të turizmit, me bazë natyre është turizmi 

shkencor me cak të synuar jo vetëm popullsinë brenda Kosovës dhe Ballkanit por edhe më gjerë 

nga Evropa etj.  Duke e pasur në konsideratë  shumëllojshmërinë kaq të madhe të bimëve dhe 

kafshëve si dhe potencialin për zbulimin dhe hulumtimin e llojeve të tjera të panjohura deri më 

tani të botës së gjallë, turizmi shkencor mund të jetë një ndër format më të qëndrueshme të 

potencimit të vlerave natyrore të Kosovës në funksion të zhvillimit turistik dhe të mirave 

ekonomike. Përveç kësaj përdorimi i biodiversitetit në funksion të turizmit shkencor ka edhe 

vlera të shumta edukative dhe arsimore po qe se përdoret në formën e atraksioneve nëpërmjet 

ekskursioneve me nxënës e studentë brenda Kosovës, rajonit dhe jashtë apo nëpërmjet 

ekspeditave hulumtuese me shkencëtarë nga vendi dhe jashtë.  

Turizmi i bazuar në natyrë është duke u zhvilluar në të gjithë botën në një shkallë të 

vlerësuar prej 10-30% në vit. Në vitin 1999, Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimeve ka 

vlerësuar se turizmi i bazuar në natyrë ka arritur diku prej 10-15 % të të gjitha shpenzimeve të 

udhëtimeve ndërkombëtare
66

. Kështu që planifikimi afatgjatë i strategjive të turizmit në Kosovë 

medoemos duhet të ketë në konsideratë potencialin e madh të kësaj dege të turizmit, aq më tepër 

për faktin se nëpërmjet tij ndërthuren edhe dobi të shumta jo vetëm ekonomike por edhe sociale, 

edukative dhe vetëdijësuese.  

Përballë gjithë kësaj çka u tha më sipër zonat urbane paraqesin aglomerime popullative 

në të cilat jeton një pjesë e madhe e popullsisë së Kosovës e cila në vazhdimësi ka trende rritjeje. 

Aq më shumë këto zona urbane janë të shtrira, me përjashtime në terrene të cilat kanë mungesë 

vegjetacioni pyjor dhe të ngjashëm si rezultat i pozitës së vendbanimeve, të cilat ndër të tjera 

shumë herë lidhen edhe me pasuritë nëntokësore. Këto nuk krijojnë kushte të përshtatshme pedo-

ekologjike për zona me gjelbërim të theksuar. E gjithë kjo duhet kuptuar si nevojë që në këto 

zona të ndërhyhet qëllimisht për të rritur nivelin e pjesëmarrjes së sipërfaqeve të pyllëzuara, nën 

parqe apo forma të tjera të ngjashme vegjetative në funksion të pastërtisë së ajrit, rritjes së 

hapësirave rekreative dhe krijimit të ambientit më të favorshëm për popullatën urbane.  
 

II.1.5.2. Potenciali dhe sfidat e turizmit të gjuetisë me bazë faunën (kafshët e egra)  

Gjuetia është një rekreacion fizik të cilin e ushtrojnë grupe të caktuara të shoqërisë, 

kryesisht të moshës së pjekur të cilët shpenzojnë mundin, kohën dhe parat e tyre për të realizuar 

pasionin e vet. Të poseduarit me zona atraktive për gjueti duhet parë si resurs natyror përtej të 

cilit kërkohet eksploatim i balancuar rekreativ. Nëse ky lloj i rekreacionit, i vetëm ose i 

kombinuar, me lloje të tjera të resurseve arrin të përdoret me metoda dhe parametra të lejueshëm 
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atëherë impakti i tij do të jetë edhe turistik. 

Gjuetia në Kosovë mund të shfrytëzohet në zona me reliev fushor, kodrinor dhe malor. 

Lloji dhe sezoni i gjuetisë në tri këto hapësira dallon brenda vitit. Në territorin e Kosovës mund 

të gjuhen: fëllënzat, lepuri, derri i egër, kaprolli, dhia e egër, rrëqebulli, dhelpra, ujku,  ariu, etj., 

(përjashtohen varietetet të cilat janë të ndaluara me norma ndërkombëtare dhe kombëtare). Zonat 

me kafshë të egra varen kryesisht nga lartësia mbidetare, lloji i pyllit dhe specifika të tjera lokale. 

 Dhia e egër, rrëqebulli  gjenden vetëm në Malet e Sharrit dhe në Alpet Shqiptare. Ariu (tek ne 

Ariu i murrmë)  mund të gjendet edhe në male të tjera të Kosovës. Kaprolli gjendet në malet e 

përmendura, por deri në lartësi të caktuara dhe në malet e tjera si në ato të Bllokut Kodrinoro-

Malor të Gollakut, Malet e Karadakut, Kopaunik, etj. Dhelpra dhe ujku në zona me lartësi 

mesatare, jo në zonat me lartësi të madhe ndërsa derri dhe lepuri sidomos ky i fundit, gjenden 

pothuajse në të gjitha anët e Kosovës. Lepuri është shumë i familjarizuar me zonat fushore, 

kullotat dhe zonat me kultura bujqësore, ndërsa dhelpra dhe ujku me zonat e kombinuara pyjore 

e të kullotave dhe kryesisht, për nga lartësia kodrinoro-malore. 

Disa kafshë të egra në Kosovë janë të ndaluara për gjuajtje dhe normalisht duhet të jenë 

edhe më të kontrolluara (më shumë të ndaluara), si: dhia e egër dhe rrëqebulli
67

. 

 
Grafiku 4. Shtrirja vertikale e kafshëve të egra në Kosovë  

Organizimi i gjuetisë nga ana institucionale në Kosovë është jashtë çdo niveli të 

dëshiruar, prandaj kërkohet që të ketë organizim të mirëfilltë (Federata funksionale dhe buxhet e 

mbikëqyrje adekuate) për të mundur që të shfrytëzohet kapaciteti rekreativ në funksion të 

zhvillimit të turizmit. Ky sektor mund të rrisë ofertën natyrore turistike të Kosovës dhe në 

mënyrë të drejtpërdrejtë do të pasuronte itineraret turistike, të cilat janë të pakta dhe të varfra në 

Kosovë.  

II.1.5.3 Turizmi me bazë akuakulturën dhe peshkimin rekreativ e sportiv si  potencial    

turistik 

Turizmi i peshkatarisë përbën një segment të rëndësishëm në ofertën primare turistike, si 

pjesë e pasurive faunistike  të cilat disponon vendi. Me fondin e ujërave rrjedhëse dhe atyre 

stacionare që disponon Kosova, vlerësohet të ekzistojë një bazë e mirë hidrografike dhe hidro-
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 Në Kosovë janë dy rezervate shtazore, kategori të mbrojtura me ligj për dhinë e egër në Kozhnjer (Deçan) dhe 

rrëqebullin në Rusenicë (Suharekë).   

0 

5 

10 

15 

20 

25 

5
0

0
-1

0
0

0
m

 

5
0

0
-1

0
0

0
m

 

5
0

0
-1

0
0

0
m

 

5
0

0
-1

5
0

0
m

 

5
0

0
-1

5
0

0
m

 

5
0

0
-1

5
0

0
m

 

1
0

0
0

-2
0

0
0

m
 

1
5

0
0

-2
0

0
0

m
 

1
5

0
0

-2
0

0
0

m
 

Lepuri Derri i 
egër 

Fëllënzat Kaprrolli Dhelpra Ujku Ariu Dhia e 
egër 

Rrëqebulli 

Zona e përhapjës/lartësia 



36 

 

gjeografike për peshkatarinë në dy format e saj të njohura: peshkatari për rekreacion dhe 

peshkatari sportive.  

Ujërat rrjedhëse, lumenjtë dhe përrenjtë e Kosovës kanë një numër të pëlqyer të llojeve të 

peshqve, të cilat janë ndër përfaqësuesit më të mirë në Kosovë. Ndër më të njohurit janë: Trofta 

malore, Trofta lumore, Krapi, Karasi (Në Kosovë i aklimatizuar në vitin 1959), Mlyshi,  Njila 

ose Ngjilla, Gjuca, Ukleva ose Ukla
68

. 

Zonat më të pasura me peshq në Kosovë janë lumenjtë:  Drini i Bardhë me degët e tij 

Bistricën (Lumbardhin) e Pejës, Deçanit, etj., Ibri, Sitnica me degët Llapin dhe Drenicën, 

Lepenci  dhe Morave  Binçës, ndërsa nga liqenet, akumulacionet artificiale si liqeni i Gazivodës, 

liqeni i Batllavës dhe ai i Radoniqit.  Zonë e rëndësishme është edhe e ashtuquajtura, Puset e 

Radevës në fshatin Radevë, përkatësisht në lumin Sitnica.  

Periudha para luftës së fundit çlirimtare dhe sidomos periudha pas saj, që karakterizohet 

si fazë transitive, është shoqëruar me ndërhyrje të fuqishme në lumenjtë dhe ujërat në përgjithësi 

në Kosovë. Ndotjet nga derdhjet e ujërave të zeza të përqendruara në masën më të madhe në 

rrjedhat lumore, mandej prishja dhe ndërhyrja fizike në shtretërit e lumenjve nga eksploatimi i 

zhavorrit, ndotje të tjera industriale si dhe peshkimi ilegal
69

, janë shkaktarët kryesorë të cilët 

kanë sjellë fondin e peshqve dhe llojet e tyre në një situatë shumë kritike. Është zvogëluar në 

masë të madhe sasia e peshqve si dhe është zvogëluar, përkatësisht janë mënjanuar (për të mos 

thënë zhdukur) nga disa lumenj, lloje të caktuara peshqish
70

. Për shembull,  trofta malore e 

njohur nga populli si trofta autoktone kishte përhapje të madhe në lumin e Lepencit, në Drinin e 

Bardhë dhe Lumëbardhin e Pejës, tani në këto dy të fundit gati është i eliminuar. E rëndësishme 

për fokusin tonë është edhe aspekti i peshkëzimit
71

, i cili në Kosovë, së paku, që nga tri dekada 

nuk ka ndodhur. Është e vlerësueshme iniciativa e Federatës së Peshkatarëve Sportiv-Rekreativ 

të Kosovës (FPSRK) dhe shoqatës së zonës për fillimin e peshkëzimit dhe parandalimet për 

kapjen e peshkut në lumin Lepenc nga fillimi i vitit 2013 deri më 2015.  

FPSRK është themeluar në vitet  70-të të shekullit të kaluar. Për shkak të situatës politike 

në Kosovë të ndikuar nga pushtimi serb dhe të përfunduar me luftën e vitit 1998-99, kjo federatë 

ka pushuar së ekzistuari, sidomos për popullsinë në shumicë shqiptare. Rishtazi është regjistruar 

më 29.5.2003 në Ministrinë e Shërbimeve Publike
72

.  Më 25 prill 2013, FPSRK-ja është pranuar 

në Federatën Ndërkombëtare të Peshkatarisë Sportive (FIPSED-Federation Internationale De La 

Peche Sportive). Ky është një sinjal iniciues i dëshiruar, por jo i mjaftueshëm dhe jo për t’u 

kënaqur në drejtim të kërkesave për rritjen e aktiviteteve sportive të tipit garues. Këto aktivitete 

duhet inkurajuar nga shteti dhe shoqëria për interesa, ndër të tjera, edhe turistike për të marrë 

frymën dhe karakterin e plotë ndërkombëtar, ku Kosova do të mund të ishte pse jo edhe vend 

nikoqir (mikpritës). Garat dhe aktivitetet e tjera në vendet e zhvilluara por edhe vendet rajonale 
janë shndërruar në aktivitete që plotësojnë tregun turistik dhe rrisin konsumin turistik të turistëve në  

                                                 
68

 Shehu, Sirja, Kryetar i Komisionit të garave në federatën e peshkimit sportiv dhe rekreativ të Kosovës (FPSRK)  

dhe veteran i peshkimit në Kosovë. Emrat profesional (në gjuhën latine), dhe në gjuhët tjera mundë të gjenden tek: 

Fitim Humolli, “Bota bimore e shtazore dhe roli i saj në ofertën turistike, gjeografiko-natyrore të Kosovës”, 

UP.”Hasan Prishtina”, Kërkime gjeografike, Nr.15, f. 149-163, Prishtinë 2013. 
69

 Peshkimi ilegal nënkupton zënien e peshkut në mënyrë ilegale kryesisht nga persona të paanëtarësuar (të 

paautorizuar) dhe të patrajnuar nga federata si dhe aplikimin e formave të çrregullta për zënie (rrjeta, sanduqe, 

dinamit dhe aplikim të substancave të tjera për kapjen më të lehtë të peshkut). 
70

 Sllamniku Arianit, Kryetar i FPSRK, Intervistë e realizuar nga autori, Gjilan, 26.7.2013 dhe deklarimi i Veton 

Dragajt, peshkatar, “Bon-Bon”-Radio Televizioni “RTV21”, 1.8.2013.  
71

 Peshkëzimi nënkupton shumëzimin e peshqve për nga sasia dhe llojet.  
72

 Sllamniku Arianit, Kryetar i FPSRK-së,  Intervistë e cituar më parë.   
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vendet e  tyre. Të tilla duhet patjetër të jenë edhe në Kosovë.  
 

II.2. Vlerat turistike të Zonave të Mbrojtura Natyrore në Kosovë 
 

Trashëgimia është vlera e përsëritur dhe ruajtur brez pas brezi e një vendi, qoftë natyrore 

apo kulturore. Vlerat e trashëguara natyrore janë të shumta por jo çdo njëra nga to mund të jetë e 

mbrojtur dhe me status të veçantë.  Për shkak të vetive, vlerave estetike, rekreative, turistike, 

moshore, kurative, edukative dhe shkencore, përcaktohen dhe kategorizohen zonat me vlera të 

veçanta. Rëndësia dhe vlerësimi për peshën e tyre përcaktohet me ekspertiza të veçanta që bëjnë 

mekanizmat e ndryshme administrativo-shtetërore dhe profesionale mbi bazën e hulumtimeve 

dhe vlerësimeve shkencore.  

Në Kosovë ka një histori jo shumë të gjatë të vënien nën mbrojtje të zonave të ndryshme 

me vlera të ndryshme. Në vitet pas lufte 1998/99 është rifilluar me një strukturim dhe 

kategorizim më të mirëfilltë të Zonave të Mbrojtura të Natyrës. Nga e kaluara, Kosova ka 

trashëguar disa zona të mbrojtura dhe eksperienca në menaxhimin e tyre. Institucionet e para në 

shërbim të mbrojtjes së natyrës datojnë që nga vitet  60-të të shekullit të kaluar, ndërsa zona e 

parë e mbrojtur është “Gazimestani”,  Rezervati bimor i Bozhures (Paenonia decora Anders), në 

komunën e Prishtinës në vitin 1953
73

. 

II.2.1. Klasifikimi i Zonave të Mbrojtura në Kosovë 

Klasifikimi më i pranuar i zonave të mbrojtura është ai të cilin e ka aprovuar IUCN
74

 

sipas të cilës zonat e mbrojtura ndahen në gjashtë kategori. Ky është një klasifikim të cilin e kanë 

edhe vendet fqinje si Shqipëria, etj. Rëndësia e një klasifikimi të tillë qëndron mbi faktin se kjo 

iu mundëson shteteve dhe anëtarëve të ndryshëm krahasimin dhe shkëmbimin e informacioneve 

mbi bazën e standardeve të njëjta dhe njëherazi krijon lehtësira të mëdha si për shkëmbim 

informatash, referenca të njëjta dhe komparacione (krahasime) adekuate. 

Rregullorja ligjore në Kosovë është bazuar në këtë standard
75

. Në vijim të kësaj, zonat janë të 

ndara, si: 
I. Rezervate Strikte Natyrore 

II. Parqe Kombëtare 

III. Monumente Natyre 

IV. Zonat e Menaxhimit të Habitateve dhe Llojeve 

V. Peizazhe të Mbrojtura Tokësore ose Ujore 

VI. Zonat e Mbrojtura me Përdorim të Qëndrueshëm të Resurseve Natyrore
76

. 
Tab. 4. Zonat e mbrojtura natyrore

77
 në Kosovë 

Kategorizimi (IUCN) Emërtimi Numri Pjesëmarrja (%) 

I Rezervate strikte natyrore 11 11.2 

II Parqe kombëtare 2 2.0 

III Monumente natyre 82 83.7 

IV Zonat e menaxhimit të habitateve dhe llojeve 0 0.0 

V Peizazhet e mbrojtura tokësore dhe ujore 3 3.1 

VI Zonat me përdorim të qëndrueshëm të resurseve natyrore 0 0.0 

Gjithsej   98 100 
Shënim: Tabelë e përpunuar nga autori 
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 MMPH, AMMK, Raport 2008-2009 “Gjendja e Natyrës”, f. 12, Prishtinë 2010.  
74

 Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës, i themeluar në vitin 1948, me seli në Zvicër.  
75

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, 2005/02-L18.  
76

 Nigel Dudley, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Zvicër 2008.  
77

 MMPH, AMMK, Raport 2008-2009 “Gjendja e Natyrës”, f. 39-43, Prishtinë 2010. 
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Sipas raporteve zyrtare të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës 

së Kosovës, në dy nga gjashtë grupet e kategorizuara në Kosovë nuk merr pjesë asnjë zonë e 

mbrojtur, si në Zonat e Menaxhimit të Habitateve dhe Llojeve dhe në Zonat e Mbrojtura me 

Përdorim të Qëndrueshëm të Resurseve Natyrore. 

Saktësimi i pozitës relative dhe absolute të zonave të mbrojtura si dhe kuantifikimi i tyre 

në nivel të përgjithshëm dhe brenda grupit është i nevojshëm për të parë shtrirjen e tyre, pozitën, 

numrin sipas llojit, kategorinë si dhe vlera tjera.  

 

 
Grafiku 5. Pjesëmarrja e zonave të mbrojtura natyrore në Kosovë  

Nga sa shihet në Kosovë numrin më të madh të Zonave të Mbrojtura e përbëjnë 

Monumentet e Natyrës ndërsa numrin më të vogël Parqet Kombëtare. 

Konsiderohet se duke bërë krahasime të të dhënave në mënyrë analitike, arrihet deri te një 

konstatim më i drejtpërdrejtë dhe më i pranueshëm. Nëse i referohemi dy shteteve, Shqipëri dhe 

Kosovë në interes të kësaj të dytës, atëherë statistikat kualifikojnë kësisoj: 

Tab. 5. Zonat e Mbrojtura, (Shqipëri/Kosovë)
78

  

   Shqipëria    Kosova   

Kategoria Numri Sipërfaqja (ha) Numri Sipërfaqja (ha) 

I 4 12500 11    847 

II 13 55160 2    115957 

III 699 ### 82    62967 

IV 28 68733 0    0 

V 6 55900 2+1    1696 

VI 4 18200 0    0 

Totali 754 245600
79 97    181467 

Pjesëmarrja në %   8.5      17 

Shënim: Tabelë e përpunuar nga autori 
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 Perikli Qiriazi dhe Skënder Sala, Monumentet e Natyrës të Shqipërisë, f.7 dhe 8, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 

e Administrimit të Ujërave, Tiranë  2006. 
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Duke iu referuar të dhënave përkatëse të vitit 2006 për Shqipërinë dhe viteve 2008-2012 

për Kosovën shohim si në vijim:  

 Në kategorinë e parë, Kosova numerikisht ka 2.75 herë më shumë zona të kësaj kategorie sesa 

Shqipëria, ndërsa për nga sipërfaqja e krahasuar gjithnjë me sipërfaqen e vendit, prapë Kosova 

është më mirë.  

 Në kategorinë e dytë (Parqet Kombëtare)gjendja është krejt ndryshe sa i përket numrit ndërsa me 

sipërfaqe të mbrojtur në raport me sipërfaqet e vendeve përkatëse Kosova është me avantazh.  

 Në kategorinë e tretë numri i Monumenteve të Natyrës në Kosovë lë për të dëshiruar, është disa 

herë më i vogël se sa ai në Shqipëri.  

 Kosova nuk ka asnjë zonë të mbrojtur në kategorinë e katërt, Shqipëria 28.  

 Në kategorinë e pestë prapë Shqipëria rezulton të jetë më mirë. Ajo ka 3 zona më shumë se 

Kosova dhe raporti zonë e mbrojtur/sipërfaqja e vendit prapë është më i mirë. 

 Në kategorinë e gjashtë, Kosova nuk ka asnjë zonë ndërsa Shqipëria rezulton t’i ketë 4 zona.  

Fakti se Kosova ende nuk është në një shkallë të lartë të urbanizimit dhe zhvillimit të saj 

hapësinor, në kuptimin e ndërtimeve, krijon mundësinë e aplikimit të masave më serioze 

ambientale duke e rritur ndër të tjera edhe numrin e zonave të mbrojtura të të gjitha kategorive
80

. 

Sipas informacioneve të fundme dhe duke qëndruar gjithnjë koherent me zhvillimet në këtë 

sferë, numri i tyre është në rritje e sipër, ka zona të propozuara për mbrojtje, dhe zona, statusi i të 

cilave mendohet të ndryshohet
81

.  

Vlen të theksohet dhe përkrahet ideja e propozuar për shpalljen e Parkut të Dytë 

Kombëtar, Bjeshkët e Nemuna. Ky park deri në javën e fundit të vitit 2012 është folur e përfolur 

gjithandej por deri tani nuk arriti që të marr  “rrugën e mbarë”, të shpallet me ligj, Park 

Kombëtar. Vlerat e këtij parku ndër të tjera do të jenë shumë të mëdha edhe për fushën e turizmit 

dhe rekreacionit.  

Duhet të kuptohet drejt ideja, qëllimi dhe obligimi ndaj zonave të mbrojtura. Ato nuk 

krijohen që njerëzit e letrave, politikanët ose menaxherët e dikastereve përkatëse të plotësojnë 

statistikat e tyre, por, qëllimi është më i madh. Ato duhet  të trajtohen në mënyrë të mirëfilltë, 

duke respektuar të gjitha obligimet ligjore ndaj tyre. Edhe aspekti i vënies nën mbrojtje nuk është 

i mjaftueshëm nëse zbatimi i rregullores nuk jetësohet në praktikë.  

Nëse i referohemi disa ndërtimeve të tri-katër viteve të fundit në lokalitetin turistik 

“Prevalla”,  e cila është pjesë integrale e Parkut  Kombëtar Sharr,  me keqardhje duhet reflektuar 

se një veprim ligjor i institucioneve, ka munguar. Ose është lejuar nga ana e tyre ose në të 

kundërtën nuk është ndaluar nga ana e tyre. Rasti i dytë  është edhe me gjeomonumentin, Shpella 

e Gadimes që është ndër gjeomonumentet më interesante dhe më të frekuentuara në Kosovë. 

Vlerat e saj të pakontestueshme turistike ndër vlerat e tjera të shumta janë seriozisht të rrezikuara 

nga menaxhimi i brishtë, nga mungesa e zbatimit të ligjit, e cila rezulton edhe me veprime 

konkrete, eksploatim i shkëmbinjve në afërsi të Shpellës. Nuk mund të zgjidhim tani problemin 

                                                 
80

 Kur gjendja faktike e krijuar në terren e prirur nga stihia, kryesisht e zhvilluar nga inercioni tranzitor në të cilin 

ndodhet Kosova dhe e “arsyetuar” me mungesën e legjislacionit dhe definimit adekuat dhe mungesës së planeve 

konkrete zhvillimore të rregullave, dikton katrahurën, disharmoninë mes natyrës dhe vlerave kulturore, atëherë 

mund të jetë vonë për rregulla ligjore dhe për plane konkrete.  
81

 Mirusha deri në vitin 2012 ka qenë i renditur në kategorinë e 5-të (Peizazh i mbrojtur tokësor dhe ujor), ndërsa 

angazhimi aktual i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Kosovës është që kjo zonë e 

titulluar po nga i njëjti institucion edhe si Park Regjional të kaloj në kategorinë e Monumentit të natyrës me rëndësi 

të veçantë, kryesisht për shkak që në këtë park gjenden ujëvarat, vlerat e të cilave janë shumë të rëndësishme, 

10.01.2013, Kumtesa e MMPH, përkatësisht Instituti për Planifikim Hapësinor, http://mmph.rks-

gov.net/?cid=1,6,549 ). 

http://mmph.rks-gov.net/?cid=1,6,549
http://mmph.rks-gov.net/?cid=1,6,549
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por mund të ngrinim  shqetësimin. Pyetjen me përgjigje të nënkuptueshme do ta bënim: “A është 

fajtor ligji, institucioni lokal, institucioni qendror, kompania shfrytëzuese, apo edhe shoqëria 

civile në përgjithësi”?! 

 
Harta 12. Zonat e mbrojtura natyrore të Kosovës

82
 

 

II.2.2. Shkalla motivuese turistike e Zonave më të rëndësishme të Mbrojtura Natyrore 

në Kosovë 

 

Rëndësia turistike e zonave të mbrojtura në përgjithësi është e madhe. Kjo mbi bazën e 

potencës turistike që në shumicën e rasteve kanë brenda vetës zonat e mbrojtura. Natyrisht, ka 

dallime të theksuara  midis zonave të ndryshme të mbrojtura si për nga lloji, përmbajtja, pozita, 

madhësia, vlera estetike e shprehur në atraksion turistik etj. Nëse zonat e mbrojtura që në të 

shumtën e rasteve janë me sipërfaqe të vogla (kryesisht monumentet e natyrës), gjenden shumë 

afër njëra me tjetrën dhe janë në kuadër të ndonjë zone më të madhe me resurse turistike, atëherë 

ato do të forcojnë ndikimin e tyre dhe ndikimin reciprok në kuadër të tërësisë. Rrjedhimisht ato 

mund të paraqesin potencial më të madh turistik. Kjo  mund të rritë shkallën e motivimit dhe të 

shndërrohet në ofertë e cila mund të tërheqë më shumë turistë, gjë që do të ishte ndër qëllimet me 

interes për lokalitetin dhe vendin në përgjithësi.      

Në princip çdo zonë e mbrojtur duhet të përmbajë vlera për të cilat është shpallur e 

mbrojtur. Shumëherë këto vlera përmbajnë edhe atribute atraktive të cilat shndërrohen në 

atraksione turistike dhe si të tilla i motivojnë njerëzit për t’i vizituar, parë dhe ndjerë nga afër.  
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 Kufijtë komunal paraqesin gjendjen para decentralizimit të pushtetit lokal në Kosovë (proces i cili po vazhdon 

ende), ndërsa gjendja e zonave të mbrojtura është e janarit të vitit 2013. 
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II.2.2.1. Parqet Kombëtare 

Parqet Kombëtare në Kosovë përmbajnë elemente të ndryshme të cilat për shkak të 

vlerave të tyre ambientale, dukjes, pastërtisë, origjinalitetit, estetikës vlerave kulturore dhe 

vlerave të tjera, janë shndërruar në ambiente atraktive turistike. Të tilla,  ato janë ndër zonat më 

 të vizituara nga turistë vendorë e të huaj në Kosovë.  

Parku Kombëtar “Sharri”. Ky park ka vlera të mëdha turistike. Kjo është njëra ndër arsyet e 

shkruara edhe në vetë aktin më të lart juridik me rastin e përshkrimit të qëllimit të shpalljes Park 

Kombëtar
83

. Me sipërfaqen e tij prej 53.469 ha (përafërsisht 5% e territorit të Kosovës) 

përfaqëson zonë të interesit të shumëfishtë në Kosovë. Vlerat e këtij parku janë të mëdha. Ato 

kryesisht veçohen për nga vlerat shkencore, ruajtja e llojeve të ndryshme bimore e shtazore, 

ruajtja e habitateve, e ekosistemeve të veçanta, ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe veçorive 

kulturore e tradicionale. Kur këto vlera janë të grumbulluara brenda një territori, siç është Parku 

Sharr atëherë mund të themi se kemi të bëjmë me një zonë e cila ka potencial atraktiv dhe 

turistik. Kur kësaj i shtohet edhe begatia peizazhore (vispamja
84

) e shumtë që ka ky park së 

bashku me  Malet e Sharrit, atëherë me të vërtetë  vlerat turistike rriten deri në shkallën e 

aktivizimit turistik për të cilën edhe njihet zona. Ky potencial, ndër të tjera, edhe turistik arrihet 

fillimisht nga: 
- origjina (kushtet ekologjike, fiziko-gjeografike) dhe nga, 

- mbrojtja adekuate që i bëhet në interes të përgjithshëm dhe turistik.   

Ndër qëllimet e veçanta të futjes nën mbrojtje të parqeve është edhe përkujdesi në Park 

dhe roli i tij i jashtëzakonshëm në zhvillimin e turizmit. Në këtë aspekt realiteti për Parkun Sharr 

lë për të dëshiruar. Në këtë drejtim problemet janë të shumëllojshme dhe kërkojnë sqarim që del 

jashtë interesimit dhe mundësisë sonë. Parku Sharr në Kosovë karakterizohet nga disa specifika 

të natyrës së menaxhimit, absurde për vështrimin normal qytetërues. Pjesë e territorit të tij në 

komunën e Shterrpcës (njëra nga katër komunat pjesëmarrëse me territorin e tyre në këtë Park) 

menaxhohet nga komuniteti serb i cili në fakt nuk komunikon ose nuk bashkëmenaxhon 

zyrtarisht me institucionet e Republikës së Kosovës, Drejtoria e Parkut Kombëtar “Sharr”. 

Parku Kombëtar Sharr pjesërisht shtrihet në territorin e këtyre komunave të Kosovës: 

Sharr (Dragash), Prizren, Therandë (Suharekë), Shtërrpec dhe Kaçanik. Deri me shpalljen e ligjit 

të ri në dhjetor 2012 (Ligj i cituar më parë) sipërfaqja e këtij parku ka qenë 39.000 ha, pra 1.4 

herë më e vogël sesa tani (53469 ha).      

Sharri me sipërfaqen e tanishme si park veçohet për vlera të mëdha turistike dhe 

rekreative. Vlerat e këtij parku, përveç shumëllojshmërisë nga bota e gjallë bimore dhe shtazore 

që përfaqësohen, shtohen edhe me prezencën e një numri të zonave të tjera të mbrojtura (të 

kategorizuara sipas IUCN) në kuadrin e territorit të parkut. Aty ndodhen 4 nga 11 rezervatet 

strikte natyrore që i takojnë kategorisë së parë të zonave të mbrojtura dhe një hidromonument i 

natyrës (Gryka e lumit Bistrica e Prizrenit-Lumbardhi). Secila prej këtyre rezervateve (Maja e 

Arnenit-Prizren, Oshlaku-Prizren, Rusenica-Suharekë, Pisha e Madhe-Prizren) kanë vlerat e veta 

të pakontestueshme natyrore kryesisht të karakterit shkencor për të cilin edhe njihen rezervatet 

në përgjithësi. Këto vlera nuk përfundojnë me kaq sepse të qenit prezent në kuadrin e territorit të 

parkut nacional dhe prania e ekzemplarëve nga llojet për të cilat janë shpallur rezervat, e bëjnë 

pashmangshëm Parkun Sharr,  me vlera edhe më të mëdha rekreative dhe turistike. Të shikuara 
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 Ligji Nr.04/L-087, 13.12.2012.  
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 Peizazhi është flalë e huaj frënge. Në gjuhën shqipe mund të përdoret si vispamje, sipas Qazim Lleshi. Cituar nga 

Asllan Pushka, Gjeografia Agrare, f.38, UP-FSHMN, Prishtinë 2000.  
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në tërësi këto vlera shndërrohen në motive ambientale turistiko-rekreative me bazë të fortë 

natyrore.   

Disa nga llojet bimore dhe shtazore që ndodhen në këtë park dhe në periferi të tij, pra në 

pjesë të tjera të Malit Sharr, janë të pranishme vetëm aty dhe në Alpet Shqiptare, disa prej tyre 

janë të njohura vetëm në rajon dhe shumë nga to janë në listën e specieve të rrezikuara
85

. Të 

shikuara në tersi këto specie janë të një interesi të veçantë, pashmangshëm edhe me konotacion 

turistik. Ky park është i pasur me florë dhe faunë. Në këtë park përveç pasurisë bimore të llojeve 

të ndryshme, mund të hasen edhe rrëqebulli
86

, dhia e egër, ariu i murrmë, shqiponja e malit, qeni 

i Sharrit i cili është unikal me pamjen dhe shtrirjen e tij, etj. Këto kafshë janë shumë të rralla dhe 

nuk takohen gjithkund, prandaj janë shumë atraktive dhe me interes turistik. Të shohësh një 

specie të rrallë bimore, aq më shumë shtazore për shumë turistë është njëri ndër qëllimet 

kryesore të tij, jo vetëm të një sezoni por ndonjëherë edhe të karrierës së tij si turist dhe 

dashamirës i natyrës.  

Përveç zonave të mbrojtura në kuadër të parkut gjenden edhe zona tjera interesante për 

vlerat e tyre që patjetër  kanë edhe efekt  e konotacion turistik, si: Maja e Lubotenit (2496m, 

maja më e lartë në Park dhe në tërë Malet e Sharrit), liqeni i Jazhincës, përroi i Durlës, Kopilica, 

etj. Këto zona paraqesin vlera kuriozitative për të cilat ka interes vendi. Ajo që u tha më lart për 

grumbullin ose afërsinë e zonave të mbrojtura njëra me tjetrën është evidente në Parkun 

Kombëtar  “Mali  Sharr”,  prandaj ky park vlerësohet si njëra ndër zonat më atraktive turistike në 

Republikën e Kosovës.    

Sa i përket frekuentimit turistik nuk ekzistojnë statistika të kënaqshme por sipas gjithë 

faktorëve ndikues dhe duke qenë se Parku Nacional Sharr është në kuadrin e Maleve të Sharrit 

atëherë vlerësohet të jetë më i vizituari nga Zonat e Mbrojtura. Këtë e mundësojnë fillimisht 

resurset turistike të parkut pastaj faktorët e tjerë sekondarë. Infrastruktura rrugore përgjatë gjithë 

rrëzës malore në pjesën veriore të Maleve të Sharrit është e mirë. Kjo mundëson qasje të 

drejtpërdrejtë për t’u futur në zonat e interesit për turistët, afërsia me qendrat rajonale si Prizreni 

dhe Ferizaj, reflektimi dhe imazhi pozitiv i të kaluarës nga Brezovica, qendra e njohur e turizmit 

dimëror për ski dhe sporte të tjera dimërore jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, afërsia me 

qendrat e tjera të skitarisë në kontinuitet të të njëjtave male si Kodra e Diellit në Tetovë, 

Maqedoni dhe më në jug edhe qendra tjetër Mavrova, po në Maqedoni.  

Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. Është krijuar më 13 dhjetor 2012 me rastin e votimit 

të ligjit për shpalljen Park Nacional nga Kuvendi i Republikës së Kosovës (Kuvendi i Republikës 

së Kosovës, 2013). Nismat për futjen nën mbrojtje të kësaj zone kanë qenë shumë më të hershme 

por jo të mjaftueshme për ta kurorëzuar këtë ide. Ky park shtrihet në pjesën perëndimore të 

Kosovës dhe përfshin pjesë të territorit të komunave: Burim (Istog), Pejë, Deçan, Junik dhe 

Gjakovë. Sipërfaqja e parkut është 62488ha (rreth 5.7% të territorit të Kosovës). Pjesa kufitare 

perëndimore e parkut shtrihet përgjatë vijës kufitare të Kosovës me Shqipërinë dhe Malin e Zi, 

ndërsa pjesa veriore me Serbinë. Përparësi në këtë aspekt, duke pasur në konsideratë rrethanat 

nëpër të cilat po kalon Kosova dhe rajoni ballkanik (transformime të shumta politike, 

ekonomike, sociale, etj.,  që zakonisht përcillen me mungesë mbrojtje dhe kontrolli), qëndron në 

faktin se edhe në anën tjetër të kufirit të parkut nëpër shtetet e përmendura ka zona malore, larg 

ndikimit dhe influencës negative, përkatësisht më larg mundësisë për dëmtime. 
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 Për më shumë rreth llojeve shih “Identifikimi i Zonave Potenciale të Biodiversitetit në Kosovë që i plotësojnë 

kriteret e Rrjetit Ekologjik Natyra 2000”, Projekti i BE-së, “Menaxhimi i pyjeve në Kosovë, Prishtinë 2007-2008.  
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 Rusenica është njëra nga 11 Zonat e Mbrojtura-Rezervate strikte natyrore, Rezervat i Rrëqebullit në Kuadër të 

Maleve dhe Parkut Kombëtar Sharr (Tab. 3).  
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Shumica nga atributet e përmendura në qëllimin e shpalljes të definuara me ligj, kanë 

vlera të cilat në zbërthim marrin interpretim turistik. Resurset që ka parku “Bjeshkët e Nemuna”, 

gjeomorfologjike, hidrologjike dhe peizazhore mund të jenë edhe me karakter  joturistik por në 

rastin konkret këto atribute natyrore me të vërtetë janë me plot atraktivitet dhe bindshëm kanë 

arritur të shndërrohen në motive turistike natyrore.  

Brenda territorit të këtij parku ndodhen edhe zona të tjera të mbrojtura si: Maja e Ropsit, 

Kozhnjeri, Gubavci, Maja e Prilepit ( të katërtat janë rezervate strikte natyrore me përmbajtje 

floristike përveç Kozhnjerit që ka përmbajtje faunistike-rezervati i llojit Dhia e Egër), Gryka e 

Rugovës (monument natyre, luginë lumore me vlera të rralla gjeomorfologjike dhe hidrologjike e 

njohur për atraktivitet turistik), monumentet e tjera në vendbanimin Radavc (Pejë), Shpella e 

Radavcit me Burimin e Lumit Drini i Bardhë dhe Ujëvarën (gjeomonumente gjeomorfologjike 

përkatësisht hidrologjike,  me plot atraktivitet turistik), etj. Rëndësia e koncentrimit të zonave të 

mbrojtura me resurse turistike në territorin e ndonjë parku (parqet zakonisht janë zona të 

mbrojtura të cilat kanë territore më të mëdha se të gjitha llojet e tjera të zonave të mbrojtura) 

sikur u tha edhe tek Parku “Sharr” është e mirëseardhur dhe kjo fatmirësisht paraqitet siç shihet 

edhe me Parkun “Bjeshkët e Nemuna”. 

Në pjesën lindore, Parku Nacional “Bjeshkët e Nemuna” përballet me pjesën 

perëndimore të Rrafshit të Dukagjinit që paraqet një zonë krejt ndryshe, tërësi morfologjike me 

kontraste nga e para si në aspektin fiziko-gjeografik (me një disnivel prej rreth 2000m) ashtu 

edhe në atë antropogjen (shoqëroro-ekonomik). Në rrëzat malore shtrihen vendbanimet ndër më 

kryesoret të tij, si: Istogu, Peja, Deçani, Juniku dhe Gjakova. Prania e këtyre qyteteve në afërsi të 

Parkut i jep edhe më shumë ngjyrim turistik këtij parku sepse kombinimi shumëdimensional i 

vlerave turistike natyrore me ato kulturore që përmbajnë vendbanimet e sipërpërmendura,  prania 

e rrjetit të rrugëve me mundësi kyçe pa vështirësi të mëdha, prezenca e faktorit njeri për 

eksploatim pozitiv dhe vlerësim të atributeve të këtij parku, etj., janë faktor shtytës të zhvillimit 

të përgjithshëm dhe vlerësimit gjeografiko-turistik të tij, që ndikon në këtë zhvillim.  

Fakti se deri në dhjetor 2012 nuk ka qen i mbrojtur (nuk ka qenë Park) dhe mungesa 

momentale e një organi menaxhues (institucion) janë dy faktorë të cilët ndikojnë në efikasitetin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të parkut. Realiteti në këtë park lë për të dëshiruar. Deri 

tani faktori njeri ka vepruar lirshëm. Paramendohet, kur njerëzit nuk kanë ndalesa dhe 

rekomandime për mënyrën e ngritjes së shtëpive, hoteleve, restoranteve, bujtinave, shtëpive të 

çobanëve, etj. Stihia ka dhënë fjalën e vet (mungesa e mekanizmave mbrojtës dhe preventiv). 

Parku “Bjeshkët e Nemuna” së bashku me Parkun “Sharr”  përbëjnë dy parqet kombëtare 

që bindshëm janë zonat me aftësitë më të mëdha motivuese nga të gjitha zonat e tjera të 

mbrojtura në Republikën e Kosovës.  

II.2.2.2.  Monumentet e natyrës 

Monumentet e Natyrës janë kategoria e tretë e zonave të mbrojtura sipas IUCN-së. 

Kosova aplikon këtë standard prandaj pesha dhe rëndësia mbrojtëse i është caktuar sipas këtij 

standardi, i aplikueshëm nëpërmjet ligjeve të vendit.  

Monumente natyre janë objekte apo hapësira që përmbajnë një ose disa karakteristika të 

një rëndësie të veçantë për mbrojtje
87

. Në fakt ky është edhe përcaktimi i IUCN-së. Rëndësia e 

tyre përfaqësohet nëpërmjet vlerave si mosha, specifikat unikale, vlerat natyrore, estetike, vlerat 

kulturore etj. Këto monumente mund të jenë: objekte të natyrës së gjallë dhe jo të gjallë. 
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Monumentet e natyrës së gjallë përbëhen kryesisht nga drunjtë ose grupe drunjsh dhe 

biotope të veçanta bimore e shtazore. Kryesisht njihen si biomonumente.  

Monumentet e natyrës jo të gjallë njihen si gjeomonumente dhe si të tilla kryesisht mund 

të jenë me origjinë (për nga gjeneza): gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike.  

Në përgjithësi monumentet e natyrës pavarësisht a janë biomonumente apo 

gjeomonumente kanë cilësitë e tyre që e arsyetojnë shpalljen. Nëse i referohemi vlerësimeve të 

bëra nga autorë të huaj dhe shqiptarë, shihet se monumentet e natyrës janë burim informacioni i 

pazëvendësueshëm për shumë fusha dhe shkenca. Kryesisht burim didaktik, kulturor dhe 

turistik
88

. 

Për më shumë se kaq ne mendojmë se dy fushat e para (didaktike dhe kulturore) janë 

shumë të rëndësishme dhe patjetër e forcojnë fushën e tretë, atë turistike. Njerëzit në përgjithësi 

të grupmoshave të ndryshme  por sidomos ato të rejat kanë çka të mësojnë dhe shohin tek këto 

monumente. Qoftë vizitë studimore (nxënës, studentë) qoftë vizitë kuriozitative me vlera 

kulturore është domethënëse dhe e rëndësishme dhe do të ndikojë pozitivisht në ndërgjegjësimin 

qytetar me të cilin i jepet një shtysë e fortë njohjes së këtyre monumenteve. Jo vetëm njohja e 

vlerave por më pas shumë e rëndësishme është kujdesi dhe mirëmbajtja tyre. Kjo, e pasuar me 

propagandë turistike, do t’i japë ngjyrimin e fundit dhe ndër më kryesorin monumenteve të 

natyrës. Kur qëllimi i mbrojtjes së monumenteve kurorëzohet me shfrytëzim turistik të tyre, në 

masën e duhur, atëherë një veprimi i tillë cilësohet më i mençur dhe më i nevojshmi. 

Në Kosovë deri më tani janë 82 monumente natyrore. 

 

 

Grafiku 6. Numri dhe llojet e monumenteve natyrore  

Rëndësinë më të madhe turistike e kanë gjeomonumentet, pavarësisht se numerikisht janë 

më të pakta (27), jo se biomonumentet janë të parëndësishme por se shkalla  motivuese e tyre 

është më e vogël. Nga praktika është parë se gjeomunumentet përfaqësojnë më shumë atraktivitet 

dhe ngjallin më shumë kureshtje, e cila është shumë motivuese për turistët.  

Disa prej monumenteve që ka Kosova kanë arritur të shndërrojnë vlerat e tyre në shkallë 

motivacioni dhe janë bërë lokalitete turistike të vizituara. 

Prej monumenteve natyrore me rëndësinë më të madhe turistike dhe të shndërruara në 

objekte të veçanta me motive komplementare janë: Shpella e Gadimes, Gryka e Rugovës-Pejë, 
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Kompleksi i Radafcit (Burimi dhe Ujëvara e Lumit Drini i Bardhë si dhe Shpella e Radafcit)-

Pejë, Kanioni i Drinit të Bardhë te Ura e Fshajt-Gjakovë dhe Rahovec, etj. Ndërsa të 

rëndësishme por me një shkallë të dobët shfrytëzimi janë: Burimi i ujit natyral-Istog,  Burimi i 

ujit termal-Banjë të Istogut, Burimi i ujit termomineral në Shakovicë të Podujevës së bashku me 

Burimin e Ujit mineral në Sallabajë të Podujevës, etj. 

Shpella e Gadimes. Kjo shpellë është e lokalizuar në vendbanimin Gadime të Lypjanit, në një 

bregore, brendësia e të cilës përfaqëson potencial turistik aq të madhe sa asnjëherë populli dhe 

vendi  nuk ka mund ta eksplotojë në masën dhe mënyrën e duhur.  

Shpella ndodhet në një zonë të ndërtuar nga shkëmbinj gëlqerorë, kryesisht mermerë të 

cilat janë modeluar me kalimin e kohës nën ndikimin e faktorëve endogjenë (gjeologjik, 

gjeomorfologjik dhe hidrologjik). Faktorët në fjalë me kalimin e kohës kanë krijuar forma shumë 

interesante të cilat janë në interes shkencor, edukativ dhe janë me rëndësi të madhe për 

eksploatim turistik. Kjo e fundit është me shumë interes sepse me përdorimin e mirëfilltë të kësaj 

shpelle, që nënkupton: njohjen e saj, mirëmbajtjen dhe përshtatjen publikut, menaxhimin 

adekuat, përshtatjen trendeve aktuale (rajonale dhe ndërkombëtare), propagandimin adekuat 

turistik, etj., do të zhvillohet baza e ofertës natyrore turistike në Kosovë.  Të gjitha atributet e 

përmendura i ka Shpella e Gadimes por asnjërën nuk e ka plotësuar si dhe sa duhet. Shpella nuk 

është njohur dhe studiuar sa duhet për shkak të rrethanave nëpër të cilat ka kaluar vendi dhe për 

shkak të mungesës së vullnetit për të realizuar më shumë. Shumë nga galeritë në këtë shpellë nuk 

njihen kënaqshëm prandaj nuk janë të shfrytëzueshme për publikun. Mirëmbajtja e shpellës së 

bashku me menaxhimin besohet të jenë dy pikat më të dobëta dhe më kritikuese të tërë 

pakënaqësisë për shpellën. Lidhur me propagandën turistike është e pamjaftueshme, përkundër 

faktit që shpella e Gadimës është pasuri e rrallë vlerat e të cilës kalojnë kufijtë nacional dhe 

rajonal.  

 
Foto 13. Shpella e Gadimes, 35 a, a) Stalaktite, b) Stalagmite), 35 b, (Aragonitet)
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E pasur me forma të veçanta në brendësi (stalaktite, stalagmite, araogonite, liqene dhe forma 

tjera morfohidrologjike), me mundësi që së paku një pjesë e saj të vizitohet dhe e ndodhur në 

distancë jo shumë të madhe nga qendrat urbane të Kosovës (Ferizaj 18km, Prishtina 23km, 

Gjilani 30km, etj.), kjo shpellë, pas parqeve kombëtare, përbën njerën ndër zonat e mbrojtura më 

të vizituara natyrore të Kosovës.   

Gryka e Rugovës. Ky gjeomonument siç e thamë më lart është pjesë e integruar në kuadër të 

Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” dhe gjithashtu pjesë  e tërësisë malore të Alpeve 

Shqiptare. Është e lokalizuar në pjesën perëndimore të qytetit të Pejës. 
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Për nga sipërfaqja (rreth 4300ha) është monumenti natyror më i madhi në Kosovë. Gryka 

e Rugovës është gryka më e bukur në Kosovë dhe jo vetëm. Është luginë lumore e thelluar nën 

ndikimin e erozionit vertikal fluvial në substratin e gëlqerorëve që janë shkëmbinjtë më 

dominues të zonës. Forma e tillë e krijuar përbën vlerat monumentale gjeologjike dhe 

gjeomorfologjike të cilat të kombinuara me elementet e tjera monumentale si ato hidrologjike 

dhe biodiversitive i japin vulën natyrore dhe origjinale kësaj gryke. Gryka e Rugovës e ndodhur 

në atë zonë ka arritur  të shndërrohet në motiv të veçantë turistik dhe si e tillë përbën 

komponentë të rëndësishëm në shkallën e tërësishme të motiveve turistike të Kosovës. Ajo me 

këtë shkallë atraktiviteti dhe sipërfaqe të madhe do të arrijë edhe më shumë në të ardhmen që të 

rrisë shkallën e ofertës turistike të komunës së Pejës dhe Kosovës në përgjithësi. Vlerat e saj 

ambientale (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, ajri i pastër, klima, flora dhe fauna etj.), 

dendësia shumë e vogël  e banimit, afërsia me qendrën urbane-Peja si dhe mundësitë e mira 

transportuese (për automjete, më pak për moto dhe biçikleta) kanë mundësuar edhe shfrytëzimin 

shumë të madh të kësaj gryke për aktivitete rekreative përveç atyre turistike që varen edhe nga  

faktorë të tjerë.  

 
Foto 14. Gryka e Rugovës
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Kompleksi monumental Shpella e Radafcit, Burimi dhe Ujëvara e lumit Drini i Bardhë. 

Shpella, burimi dhe ujëvara janë tri objekte natyrore (gjeomorfologjike, dhe hidrologjike) të 

shpallura në tërësi monument natyre (gjeomonument). Janë të shpallura si një e tërë për shkak se 

janë në një distancë shumë të vogël njëra me tjetrën (me një rreze jo më shumë se 200m). Koto 

objekte natyrore ndodhen në fshatin Radavc të komunës së Pejës  jo larg nga rruga Pejë-Kull-

Rozhajë(Kosovë-Mali i Zi) në rrënzat malore të malit Rusolia. Lartësia mbidetare e burimit është 

rreth 567m,  shpella disa metra më lart ndërsa ujëvara disa metra më poshtë. 

Edhe ky grup objektesh monumentale janë pjesë e tërësisë së Alpeve Shqiptare dhe gjithashtu 

pjesë e Parkut Nacional “Bjeshkët e Nemuna”. Kompleksi është shpallur gjeomonument që nga 

viti 1983 me sipërfaqe rreth 90 ha.  

Ky gjeomonument ka pozitë shumë të përshtatshme për t’u vizituar. Mundësitë janë por 

shkuarja në këtë monument për çfarëdo arsye: vizitë, rekreacion, apo turistike duhet të bëhet e 

veçantë ngaqë rruga që të çon afër saj është vetëm ajo që lidh Kosovën me Malin e Zi nëpërmjet 
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pikëkalimit Kull. Nuk është si te Gryka e Rugovës që ka qytetin afër si Peja, apo nuk është si 

Shpella e Gadimes që ka afër kryeqytetin dhe disa qendra urbane. Këto janë disa arsye të cilat në 

kushtet momentale të Kosovës me zhvillim të dobët ekonomik dhe social me shkallë të lartë të 

papunësisë dhe me të ardhura të ulëta të të punësuarve, penguese ndër të tjera të frekuentimit 

edhe më të madh të këtij gjeomonumenti. Përndryshe burimi është shumë atraktiv si dhe ujëvara 

e fuqishme me vëllim të madh uji që krijon së bashku me rrethinën një mikroklimë që për 

sezonin veror rekreativ dhe turistik është shumë motivues dhe mjaft atraktiv. Për më shumë ajo 

është njëra nga shpellat me vlera të veçanta morfohidrologjike nga të gjitha shpellat në Kosovë.  

Kjo shpellë është dhe vazhdon të jetë ende vetëm atraktivitet i eksploruar dhe i përjetuar 

nga grupe të veçanta (apo individ) specialistësh të cilët për nevoja kryesisht shkencore dhe 

pasionesh të thella vizitojnë dhe shijojnë  bukuritë e saj. Qasja publike në të deri më tani është e 

parealizueshme dhe kësisoj shënon njërën ndër pakënaqësitë e evidentuara për një zhvillim më të 

madh turistik të vendit duke rritur bazën natyrore të ofertës primare turistike të tij.  

 
Foto 15. Ujëvara e Drinit të Bardhë   

Kanioni i Drinit të Bardhë te ura e Fshajt. Kanioni  i lumit Drini i Bardhë është një zonë e 

mbrojtur (gjeomonument me karakter hidrologjik, gjeologjik dhe gjeomorfologjik) që nga viti 

1986. Territori i mbrojtur me sipërfaqe rreth 200ha është pjesë e dy komunave fqinje Gjakova 

dhe Rahoveci. Vlerësimet shkencore lënë për të kuptuar se uji i lumit në fjalë me veprimtarinë e 

vet erozive  të stërzgjatur në kohë ka shfrytëzuar bazamentin e dobët gjeologjik (gëlqerorët) dhe 

ka krijuar një kanion  me tipare të veçanta gjeomorfologjike duke ndarë në dy pjesë strukturën 

iniciale relievore. Kjo krijimtari është vlerësuar, duket mjaft interesante dhe sot çmohet për 

karakterin edukativ, shkencor dhe turistik që posedon. Kurdo që shihet dhe nga kushdo që 

vizitohet atributet natyrore të këtij kanioni çmohen dhe si të tilla janë shndërruar në motive 

turistike të vlerësuara edhe me ofertat turistike që bëjnë aktorët e tjerë në këtë fushë.  

Ky monument natyre me vetitë e përmendura ka pamje mbresëlënëse e cila si e tillë është 

e veçantë, pra është e rrallë dhe origjinale natyrore. Ky monument natyre me këto veti ka arritur 

të shndërrohet në pikë të veçantë turistike në Kosovë. Duke qenë me këtë performancë kanioni 

në fjalë është pikë agjende në itineraret turistike të aranzhmaneve të agjencive turistike për 
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turistë vendorë dhe të huaj, ose edhe të aranzhmaneve të organizuara nga shkollat, institutet dhe 

fakultetet e ndryshme të vendit.  

 
Foto 16. Kanioni te ura e Fshajt
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Është për t’u gjykuar si në të gjitha monumentet, veprimi i faktorit njeri në cenimin e 

zonës së mbrojtur me ç’rast dëmtohet “fotografia” e zonës, zvogëlohet atributi estetik dhe 

rrjedhimisht zvogëlohet ose humbet atraktiviteti  turistik i cili gjeneron motiv për të cilin turistët 

shpenzojnë kohën, mundin dhe mjetet e tyre.  

Me gjithë  faktin e trajtimit jo dinjitoz të këtij gjeomonumenti prapë ai është një nga 

zonat e mbrojtura natyrore më pikante turistike në Kosovë. Me atributet e saj si monument natyre 

është shndërruar në motiv plotësues turistik në Kosovë.  

Për të përmbledhur funksionin komplementar të objekteve të veçanta natyrore të zonuara 

dhe të mbrojtura edhe ligjërisht, duhet sqaruar se edhe monumentet e tjera kanë atribute të 

veçanta turistike. Burimi i ujit natyral-Istog,  Burimi i ujit termal-Banjë të Istogut, Burimi i ujit 

termomineral në Shakovicë të Podujevës së bashku me Burimin e Ujit mineral në Sallabajë të 

Podujevës dhe shumë monumente të tjera të natyrës së gjallë dhe jo të gjallë kanë afinitetin 

natyror dhe lehtë në të ardhmen mund të shndërrohen në objekte të aktivizuara turistike. Burimi i 

ujit termal në Banjë të Istogut është shfrytëzuar për të krijuar banjën e njohur si Banja e Pejës 

(Iligjëja e Pejës), lokalitet hidrotermal me kapacitet dhe recepturë rekreative turistike e njohur jo 

vetëm në Kosovë por dhe më gjerë për shkallën e shfrytëzimit e aftësinë e kurimit dhe 

përshtatjen e saj kushteve shumë të favorshme fiziko-gjeografike dhe socio-kulturore që ka ajo 

rrethinë. Banja e Shakovicës aktualisht me dy burime dhe një burim tjetër termal shumë afër tij 

në fshatin Sallabajë të komunës së Podujevës janë monumente natyrore të cilat në perspektivë 

mund të shndërrojnë vlerat e tyre në aftësi motivuese për shfrytëzim kurativo-turistik. 
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Shfrytëzimi i tyre aktual është i nivelit lokal dhe i dobët, ndërsa në perspektivë duke respektuar 

edhe faktorë të tjerë stimulues natyror dhe shoqëror si: afërsia me liqenin e Batllavës, afërsia me 

magjistralën Prishtinë-Podujevë-Nishë, afërsia me qendrat urbane Prishtinë, Podujevë, etj., do të 

mund të rrisnin nivelin e shfrytëzimit të vlerave origjinale natyrore në shkallën motivi kurativo-

turistik. 

Monumentet natyrore në Kosovë nga sa u tha, përbëjnë një numër të madh dhe disa prej 

tyre kryesisht gjeomonumente, kanë arritur të përdoren si resurse turistike me motive plotësuese. 

Këto objekte, me këtë shkallë motivacioni të sponsorizuar nga niveli i atraktivitetit dhe vlerat 

origjinale natyrore, janë motive komplementare turistike dhe si të tilla do ta pasurojnë ofertën 

turistike dhe tregun turistik të Kosovës.  

 

II.2.2.2. Peizazhe të mbrojtura tokësore dhe ujore 

Janë kategoria e pestë e zonave të mbrojtura sipas klasifikimit ndërkombëtar (IUCN). 

Këto zona përcaktohen me ligj dhe shpallen nga qeveria e Kosovës. Janë zona të mbrojtura 

tokësore ose ujore me qëllim mbrojtjen e peizazheve të cilat janë të çmuara për shkak të vlerave 

estetike natyrore e kulturore si dhe për shkak të kësaj simbioze dhe vlerave të tjera biodiversitive. 

Peizazhe të mbrojtura në Kosovë aktualisht janë dy: Mirusha (1982/83) dhe Gërmia (1987). 

Është edhe Parku i pyllit i cili vlerësohet si park, sipërfaqja e të cilit prej 15 ha është e 

përfaqësuar me Pishë të Zezë dhe si element i vogël me atribute turistike, futet në kuadrin e 

tërësisë natyrore të Alpeve Lindore Shqiptare. 

Parku rajonal Mirusha. Ndodhet në pjesën jugperëndimore të Kosovës. Me territorin e saj 

shtrihet në tri komuna: Klinë, Malishevë dhe Rahovec. Ka një sipërfaqe prej rreth 555 ha. 

Aktualisht ky peizazh natyror sipas klasifikimit të IUCN-së, që tek ne njihet si Park rajonal 

natyror, është në shqyrtim publik për transformim në monument natyre me qëllim mbrojtjen më 

të mirë ligjore dhe hartimin e planit rregullator e planeve të tjera perspektive për territorin e kësaj 

zone të mbrojtur.  

 
Harta 13. Pozita e parkut Mirusha 



50 

 

Arsyet e shpalljes dhe mbrojtjes janë të shumta e ndër to janë edhe arsyet turistike. Zona 

është e pasur me disa objekte natyrore të cilat janë faktorë dhe elementë të pakontestueshëm që 

përfaqësojnë një shkallë të gjerë të motiveve turistike. Lumi Mirusha është anëtari kryesor dhe 

më reprezentativ i kësaj zone të mbrojtur. Ai duke përshkruar këtë zonë të pasur me shkëmbinj të 

formacioneve karbonatike, ka krijuar forma shumë të veçanta relievore me interes jo vetëm 

turistik, por është edhe “laborator” për shumë hulumtime e analiza nga fusha e gjeomorfologjisë, 

spelologjisë dhe hidrologjisë. Si rezultat i këtyre kombinacioneve dhe faktorëve të tjerë kjo zonë 

e mbrojtur është e pasur me: Lumin, Kanionin e krijuar nga lumi dhe forca të tjera, 16 ujëvara 

dhe liqene te renditura dhe të shkallëzuara njëra pas tjetrës, florë e faunë që e përcjell dhe e 

plotëson zonën. Ujëvara dhe liqeni i fundit janë bërë objektet kryesore dhe reprezentative të 

Parkut Rajonal Mirusha (Foto 17).  

 
Foto 17. Ujëvara e Mirushës
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Kjo ujëvarë dhe kjo zonë e ngushtë njihet herë si ujëvara e Mirushes dhe herë si kanioni i 

Mirushes që në fakt dallojnë njëra me tjetrën por që varet nga qasja dhe nga orientimi i atyre që e 

thonë. Si do që të jetë ky park është më shumë i pasur nga  çfarë njihet. Këto ujëvara ose 

katarakte janë të shumta dhe janë shumë piktoreske. Përfaqësojnë një shkallë të gjerë të motiveve 

turistike dhe mund të shndërrohen në motive jo vetëm komplementare por në kombinim me 

motive të tjera mund të bëhen pjesë e ofertave të rëndësishme turistike për Kosovën. Mirusha 

është njëra ndër zonat e mbrojtura ndër më të vizituarat në Kosovë. Ajo është zonë e cila pranon 

turistë dhe vizitorë  kryesisht në stinën e pranverës, verës e më pak në vjeshtë dhe dimër.   

Parku rajonal Gërmia. Në klasifikimin e bërë sipas standardit të IUCN-së të cilin e aplikon 

Kosova Parku regjional Gërmia është i renditur në kategorinë e pestë, Peizazhe të mbrojtura 

tokësore dhe ujore. Qëllimi i mbrojtjes  lindi nga nevoja, pasuria bimore, shtazore dhe nga 

peizazhet që kanë krijuar këto, të kombinuara me relievin kondrinoro-malor që ka ky park i cili 

përfshin pjesën më të madhe të malit me të njëjtin emër. Parku Gërmia shtrihet në pjesën lindore 

të qytetit të Prishtinës me drejtimin nga verilindje.  

                                                 
92

 Fotografoi: Azem Ramadani, 01.04.2008  



51 

 

Ndodhet në këto koordinata:  L=516594m, V=4 724646m, h=696m dhe në distancë ajrore nga 

qendra e qytetit rreth 3 km ndërsa distancë rrugore rreth 5 km. Pjesa periferike, lindore e qytetit 

pothuajse është puthitur me këtë park (vetëm qindra metra e ndajnë).  

Gërmia është futur nën mbrojtje që nga viti 1987 për shkak të vlerave natyrore të përshtatshme 

për aktivitete shkencore, edukative dhe rekreativo-turistike që ka kjo zonë.  

Për shkak të lartësisë mbidetare, faktorëve klimatikë, përbërjes gjeologjike dhe pedologjike si 

dhe faktorëve tjerë lokalë ky park është i mbuluar në rreth 80% të territorit me vegjetacion pyjor 

ndërsa pjesa tjetër me vegjetacion barishtor. Vegjetacioni pyjor në masën më të madhe është 

gjetherënës me përjashtim të disa pjesëve ku është kultivuar vegjetacioni halor.  Disa përrenj të 

cilët rrjedhin në zonën e këtij parku derdhin ujin e tyre në liqenin artificial të Gërmisë i cili 

ndodhet në pjesën perëndimore të Parkut Gërmia, përkatësisht në hyrjen kryesore të këtij parku 

nga qyteti i Prishtinës.  

Parku Gërmia ka një zonë e cila shfrytëzohet për rekreacion dhe kryesisht është e 

përhapur në zonën e vegjetacionit barishtor e në zonat ndërmjetëse (zonat barishtore-pyjore).  

Duke filluar nga liqeni i Gërmisë në të dy anët e luginës janë të shtrira trase këmbësorësh me 

disa kilometra distancë të futura nën masën e pyllëzuar të cilat sidomos në sezonet e ngrohta janë 

shumë të pëlqyera dhe të rekomanduara për shëtitje, ecje, piknik etj.  

 
Foto 18. Pamje e zonës rekreative të Gërmisë, stina e pranverës  

Mbi bazën e hulumtimeve dhe eksperiencave të gjertanishme mund të thuhet se Parku 

regjional i Gërmisë, me rrethinën e tij, kryesisht kodrinoro malore, të populluar me florë dhe 

faunë të pasur ka krijuar atraktivitet rekreativ i cili shfrytëzohet edhe si motiv i vogël plotësues 

turistik. Me afërsinë e kryeqytetit dhe afërsinë e liqenit artificial të Badovcit, për Gërminë ka 

mundësi të mira që ky atraktivitet inicial të përdoret për orientime të reja në funksion të 

zhvillimit të aktiviteteve rekreative. Këto aktivitete, përveç sa u tha do të ndikojnë në plotësimin 

e motiveve turistike të ofertës turistike në përgjithësi dhe asaj të Prishtinës si kryeqytet i vendit, 

në veçanti. 

II.2.2.3. Rezervatet strikte natyrore  

Në Kosovë janë 11 të tilla, të shtrira në pjesë të ndryshme të territorit të Republikës, por 

me koncentrim të theksuar. Nëqoftëse i referohemi hartës së zonave të mbrojtura (Fig. 16) shihet 

shkalla e koncentrimit të tyre. Tetë nga to janë të ndara në dysh, nga katër në secilin nga njësitë 
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morfologjike malore, Alpet Lindore Shqiptare dhe Malet e Sharrit, përkatësisht në territorin e 

Parkut nacional “Bjeshkët e Nemuna” dhe Malet e Sharrit.  

Rezervatet kryesisht janë zona me territor jo shumë të madh dhe mbrohen me ligj (për to është 

përcaktuar Shkalla e Parë e mbrojtjes) për shkak të mbrojtjes së llojeve të veçanta natyrore dhe 

përdoren kryesisht për nevoja shkencore. Shpallja Rezervat është kompetencë e qeverisë.  

 
Tab. 6. Lokacioni dhe lloji i Rezervateve strikte natyrore të Kosovës 

Nr. Emri Komuna Pjesë e territorit të Parkut 

Kombëtar 

1 Oshlaku Prizren Sharr 
2 Pisha e Madhe Prizren Sharr 
3 Maja e Arnenit Prizren Sharr 
4 Rusenica Suharekë Sharr 
5 Kozhnjeri Deçan Bjeshkët e Nemuna 
6 Maja e Prilepit Deçan Bjeshkët e Nemuna 
7 Maja e Ropsit Deçan Bjeshkët e Nemuna 
8 Gubavci Pejë Bjeshkët e Nemuna 
9 Gazimestani Prishtinë  
10 Bifurkacioni i lumit Nerodime Ferizaj  
11 Kamilja Leposaviq  

   

Rezervate bimore  Rezervate shtazore Rezervate speciale 
 

Tri rezervate nuk i takojnë territorit të parqeve kombëtare si Kamilja në Leposaviq, 

Bifurkacioni i lumit Nerodime në Ferizaj dhe Gazimestani  në Prishtinë. 

Në Kosovë kemi tri lloje të rezervateve: shtatë (7) nga to janë rezervate bimore, dy (2) rezervate 

shtazore dhe dy (2) rezervate speciale.  

Të ndodhura si të vetmuara vlerat e këtyre rezervateve janë më të vogla ndërsa në rastet kur këto 

janë brenda territorit të parqeve kombëtare ose brenda territorit të zonave me resurse të tjera 

turistike, vlerat e tyre turistike rriten dhe bashkë me to rriten edhe motivet turistike të gjithë 

zonës. Të këtij lloji janë edhe rezervatet e përfolura që shtrihen në parkun “Sharr” dhe në parkun 

“Bjeshkët e Nemuna”. Këto rezervate (Tab.4) me vlerat e tyre pasurojnë dhe forcojnë karakterin 

natyror të zonës dhe kësisoj në mënyrë indirekte rrisin atraktivitetin natyror i cili është i 

nevojshëm për zhvillimin turistik në përgjithësi.   

Interesante dhe me mjaft motivacione turistike është edhe Rezervati special dhe i vetmuar 

“Bifurkacioni i lumit Nerodime”. Ekzistojnë mendime të ndryshme rreth origjinalitetit natyror të 

kësaj dukurie (fenomeni) morfohidrologjike por dominon mendimi mbi natyralitetin e tij. 

Atëherë ky Bifurkacion është ndër dy Bifurkacionet e vetme në mbarë botën (Bifurkacioni i 

lumit Orinoko në Venecuel-Amerika Jugore dhe Bifurkacioni i lumit Nerodime, Kosovë). Uji i 

lumit ndahet në dy degë lumore, përkatësisht në dy pellgje detare. Dega e majtë, dega veriore 

nëpërmjet Sitnicës e Ibrit e më pas Moravës dhe në fund nëpërmjet lumit Danub derdhet në Detin 

e Zi ndërsa dega e djathtë, dega jugore përmes lumit Vardar derdhet në Detin Egje. Atributet që e 

karakterizojnë këtë rezervat janë turistike, shkencore dhe edukative.  

Bifurkacioni i Nerodimes ndodhet në perëndim të qytetit të Ferizajt në periferi të tij dhe pothuaj 

ngjitur me qytetin. Nga qendra e qytetit nuk ka më shumë se 2km vijë ajrore dhe rreth 3km rrugë 
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automobilistike ose të këmbësorëve. Ndodhet në koordinatat: L= 511 009.09m, V= 4 691 074 

dhe lartësia h=581m
93

. 

Si shumë zona dhe vlera të ambientit të cilat nuk janë trajtuar kënaqshëm, madje janë 

dëmtuar edhe ky fenomen morfohidrologjik ka pësuar dëmtime nga faktori antropogjen kryesisht 

pas viti 1999 e më pas. I vlerësuar si i dëmtuar dhe i patrajtuar, komuna e Ferizajt me financim të 

BE-së të udhëhequr në Kosovë nga Zyra e Bashkimit Evropian është duke realizuar projektin 

Zhvillimi i Turizmit në Regjionin Lindor të Kosovës (Development of Tourism in the East 

Region of Kosovo). Një nga angazhimet në këtë projekt ka qenë edhe rehabilitimi i Kompleksit 

Bifurkacioni i lumit Nerodime që përfshin: Bifurkacionin, Mullirin dhe rrethinën e afërt. 

Shkalla e motivacionit e shprehur nga lloji i veçantë, afërsia me qytetin e Ferizajt dhe kësisoj 

qasja e lehtë për ta vizituar ka bërë që ky bifurkacion (rezervat strikt natyror) i vetëm si zonë e 

mbrojtur  të jetë padyshim rezervati më i frekuentuar në Kosovë nga turistët.  

  

                                                 
93

 Projeksioni: Universal Transvers Merkator,Zona: 34, Datumi: WGS84 dhe Elipsoidi referues: WGS.  
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KAPITULLI  III 
 

OFERTA TURISTIKE, GJEOGRAFIKO-KULTURORE E KOSOVËS 

 

III.1. Përmbajtja e ofertës gjeografiko-kulturore 
 

Oferta primare turistike përveç segmentit gjeografiko-natyror përmban edhe atë 

gjeografiko-kulturor. Faktorët kulturorë janë shndërruar sidomos dekadave të fundit në ofertë 

serioze turistike duke evoluar jo rrallë nga motivi komplementar në motivin kryesor turistik. 

Motive kryesore turistike konsiderohen ato përmbajtje hapësinore, shumë të plotësuara të cilat 

me vlerat e tyre paraqesin kuriozitete, atraksione dhe gjithçka tjetër të interesit për t’u vizituar, 

parë dhe ndjerë.  

Si motive komplementare, ashtu dhe si motive bazë e kryesore, vlerat  e tyre turistike 

duhet të cilësohen si benifite të cilat efektojnë kohëzgjatje dhe rrisin shkallën e konsumit turistik. 

Kjo është arsye pse potencialet motivuese duhen vlerësuar si resurs (potencial) turistik të cilat 

duhet njohur, promovuar, “shfrytëzuar”, mbrojtur, mirëmbajtur, etj.  

 

 
Grafiku 7. Vlera e motiveve turistike e shprehur me shkallën e konsumit turistik  

Shkalla e konsumit turistik rritet me rritjen e kohës (kohë e qëndrimit turistik) ashtu siç 

rritet edhe shkalla e përfitimeve monetare, e që duhet të jetë njëri ndër synimet në zonat turistike. 

Ofertën turistike gjeografiko-kulturore të një vendi, rajoni apo lokaliteti përgjithësisht e përbëjnë: 
- Potenciali arkeologjik (monumentet dhe lokalitetet arkeologjike) 

- Potenciali arkitektonik, (“objektet”
94

 kulturore-historike) 

- Peizazhet kulturore si potenciale (vlerat hapësinore, ambientale, historike, kulturore 

administrative, politike dhe ekonomike të vendbanimeve dhe më gjerë) 

- Potencialet e trashëgimisë së luajtshme dhe trashëgimisë së paluajtshme shpirtërore 

(Vlerat etno-sociale të zonave, lokaliteteve dhe vendeve turistike të shprehura me forma 

dhe metoda të ndryshme).  

 

                                                 
94

 Termi  “Objekte” në fjalorin e trashëgimisë kulturore i referohet vetëm trashëgimisë arkeologjike dhe asaj të 

luajtshme. Te trashëgimia arkeologjike objektet mund të jenë të paluajtshme (shembull: një monument, vendbanim, 

struktura të ndërtuara etj.) dhe të luajtshme (shembull: një gjetje rasti). Ndërsa te  trashëgimia e luajtshme objekte 

janë të gjitha nënkategoritë si veshje, dorëshkrime, gjetje interesante, etj.). Në këto raste termi “monumente, 

trashëgimi”, “potencial”, “pronë” do të ishte më adekuat. Në vazhdim ky term do të përdoret sipas këtyre rregullave.  
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Shkalla e vlerësimit të secilës kategori varet nga dy faktorë:  

 
Faktori i dytë ka të bëjë ekskluzivisht me trajtimin që i bëjnë qytetarët dhe institucionet 

ndonjë monumenti, lokaliteti apo prone tjetër kulturore. Kjo ka të bëjë me trajtimin e merituar 

ose jo të merituar por që për arsye të ndryshme e vlerësojnë të tillë. Ndodh që për arsye shumë 

herë edhe të pakuptueshme disa monumente trajtohen nga komuniteti dhe institucionet më mirë 

dhe disa anashkalohen krejtësisht, pavarësisht që monumenti i anashkaluar (monumenti jo mirë i 

trajtuar) është shumë më i vlefshëm. 

Trashëgimia kulturore paraqet potencialin kulturor që disponon vendi. Gjithë fondi i 

paraqitur nëpërmjet shprehjeve materiale dhe jo materiale të krijuara nga parahistoria e deri më 

sot paraqet potencialin kulturor të një vendi. Në parim gjithë ky potencial është krijuar nga 

veprimtaria njerëzore e banorëve të vendit pa dallime përkatësisht, me punën, jetën dhe veprat e 

tyre. Këto shprehje njerëzore, materiale e shpirtërore paraqesin mozaik të pasur kulturor dhe 

përfaqësohen nëpërmjet variacioneve të ndryshme kulturore. Kjo trashëgimi (çfarë do lloji të 

jetë) bart në vetvete atribute të caktuara shkencore, artistike, historike, ambientale (mjedisore),  

etj., të cilat i bëjnë më të dallueshme dhe më të vlerësuara nga të tjerat. Me ndonjërën nga këto 

atribute ose të gjitha së bashku ky potencial kulturor merr edhe atributin më të rëndësishëm, atë 

turistik i cili del si kurorëzim i atributeve të tjera dhe me këtë secili monument, ansambël apo 

lokalitet shndërrohet në “mall” për treg, do të thotë merr edhe atributin ekonomik.  
 

III.1.1. Rëndësia e trashëgimisë kulturore nga konteksti ndërkombëtar 

Me rregulla dhe norma ndërkombëtare trashëgimia kulturore është shumë e vlerësuar. 

Kujtojmë me këtë rast rolin e pakontestueshëm të UNESCO (The United Nations Organization 

for Education, Science and Culture)
95

 e cila përveç të tjerash që nga themelimi i saj më 16 nëntor 

1945, e ka  parë trashëgiminë kulturore si një segment të rëndësishëm të shoqërisë njerëzore. Jo 

rastësisht kjo organizatë ka 195 shtete anëtare që tregon prerazi se interesi dhe nevoja e vendeve 

për të qenë anëtare në këtë organizatë është shumë e madhe. Sigurisht se edhe shumë organizata 

të tjera brenda kontinenteve dhe ndërkontinentale e trajtojnë çështjen e trashëgimisë kulturore.  

Për të treguar interesimin e bashkësisë ndërkombëtare në funksion të ruajtjes, kujdesit dhe 

mbikëqyrjes së trashëgimisë kulturore kujtojmë Konventën e Hagës për Mbrojtjen e Pronave të 

Trashëgimisë Kulturore në Rastet e Konflikteve të Armatosura (1945), ku veprimet si: tjetërsimi, 
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 Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.  
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degradimi dhe shkatërrimi i pronave të trashëgimisë kulturore cilësohet dhe sanksionohet 

(gjykohet) si krim kundër njerëzimit
96

. Konkludohet se kjo më së miri tregon për rolin dhe 

funksionin që duhet të luajnë vendet e ndryshme për trajtimin e potencialeve të trashëgimisë 

kulturore në rast paqeje dhe lufte. Ky angazhim ndërkombëtar për kujdesin ndaj trashëgimisë 

kulturore nuk mund të kuptohet ndryshe vetëm e vetëm se vlerat e ruajtjes së saj janë shumë 

dimensionale, ndër të tjera edhe turistike. Njohja me to, e strukturave të ndryshme të popullsisë 

njerëzore merr karakter lëvizje dhe me këtë rast nuk mund të quhet ndryshe vetëm si lëvizje 

turistike. Këto lëvizje me motive kulturore janë të shumta dhe të larmishme kudo në botë. 
 

III.1.2. Trajtimi dhe organizimi i trashëgimisë dhe institucioneve kulturorë në Kosovë 

Në Kosovë, trashëgimia kulturore është definuar për t’u mbrojtur kryesisht me ligjin për 

Trashëgimi Kulturore
97

 dhe ligjin e Planifikimit Hapësinor
98

  si dhe akte të tjera nënligjore. Edhe 

në kushtetutën e vendit trashëgimia kulturore ka zënë vend të veçantë
99

.  

 
Skica 3. Organogrami i institucioneve për menaxhimin e trashëgimisë kulturore në Kosovë

100
 

Republika e Kosovës ka trashëguar histori administrative të ruajtjes së monumenteve të kulturës 

nga ish RSFJ-ja, duke kaluar nëpër institucionet e UNMIK-ut (United Nations Mision of Kosovo 

-Misioni i Kobeve të Bashkuara në Kosovë) pas vitit 1999, e deri në vitin 2008, kur shpallet shtet 

                                                 
96

 Gjejlane Hoxha, Specialiste konservimi, Gatishmëria dhe kapacitetet institucionale në Kosovë për procesin e 

anëtarësimit në UNESCO, Konferenca “5 vjetori i Berat WHL UNESCO”, Berat, 8 korrik 2012.  
97

 Ligji për Trashëgimi Kulturore (Ligj Nr. 02/L-88), tetor 2006.  
98

 Ligji për Planifikim Hapësinor (Ligji 2003/14), 03.07.2003.  
99

 Trashëgimia kulturore trajtohet në disa nene dhe pika në Kushtetutë, si: Neni 9, Neni 58 (pika 5), Neni 81. 
100

 Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore, Sistemi administrativo-publik i trashëgimisë kulturore,  

http://mem.rks-gov.net/?cid=1,37 , 28.08.2013.  

http://mem.rks-gov.net/?cid=1,37
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i pavarur dhe ky administrim i aspekteve dhe potencialeve kulturore si edhe çështje të tjera 

kalojnë në kompetencë të institucioneve të Kosovës. Aktualisht trashëgimia kulturore në Kosovë 

trajtohet nga institucione si Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe vartësit e saj, institutet 

dhe në nivele lokale, duke shfrytëzuar projektet dhe nismat e ndryshme. Këshilli i Kosovës për 

Trashëgimi Kulturore  (KKTK)
101

 është një institucion tjetër i veçantë i cili ka obligime shtesë që 

kontribuojnë në aspektin e trajtimit dhe mirëmbajtjes së potencialeve kulturore të vendit.   
 

III.1.3. Ndarja e trashëgimisë kulturore në Kosovë 

Të mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të sistemuara e përcaktuara 

me ligj dhe akte të tjera, trashëgimia kulturore është e ndarë në pesë kategori: 
1. Trashëgimi arkeologjike 

2. Trashëgimi arkitekturore 

3. Trashëgimi e luajtshme 

4. Trashëgimi jo materiale/shpirtërore 

5. Peizazhet kulturore. 

Nga këto pesë kategori bëhet ndarja në dy grupe të trashëgimis: në atë materiale dhe jo materiale.  

Në trashëgiminë materiale bënë pjesë: trashëgimia arkeologjike, arkitekturore dhe 

peizazhet kulturore, ndërsa në trashëgimin jomateriale bënë pjesë: trashëgimia e luajtshme dhe 

ajo shpirtërore. Në varësi nga potenciali i tyre i shprehur nëpërmjet sasisë dhe cilësisë dhe sipas 

trajtimit që i bëjnë njerëzit, secila nga këto kategori mund të jetë më pak ose më shumë turistike. 
 

III.2. Trashëgimia materiale e Kosovës në funksion të zhvillimit turistik  
 

Trashëgiminë materiale e përbën gjithë fondi i vlerave të prekshme kulturore  të 

trashëguara nga një popull brez pas brezi, i cili është ruajtur në forma të ndryshme për aq sa kanë 

pasur mundësi dhe dije çdo popull. Në parim gjithë fondi i trashëgimisë kulturore që ka 

mbijetuar ndër vite dhe që është i prekshëm ose fizik paraqet trashëgiminë materiale të një vendi. 

Mirëpo jo e gjithë kjo trashëgimi ka vlera të veçanta turistike. Përveç të tjerave edhe në funksion 

të kësaj, shteti me mekanizmat e tij profesional dhe administrativ, sikur thotë edhe Kryeshefi i 

KKTK-së
102

, mbron potencialet e trashëgimisë kulturore duke bërë disa hapa si: identifikimin, 

dokumentimin, vlerësimin dhe përzgjedhjen e potencialeve të cilat meritojnë më shumë nga 

shumica. Këto të dhëna sistemohen në një inventar nga i cili Ministria e Kulturës Rinisë dhe 

Sporteve (MKRS) bën përzgjedhjen e potencialeve për shpallje në mbrojtje të përhershme. Këto 

propozime janë të sistemuara në një Listë me mbrojtje të përkohshme, listë kjo e cila dërgohet në 

KKTK, institucion i cili pasi shqyrton listën e procedon atë për t’u shpallur në “Gazetën Zyrtare” 

dhe në MKRS, për t’u përfshirë dhe për të krijuar Listën e Përhershme Nacionale të 

Trashëgimisë Kulturore të Republikës së Kosovës. Me këtë fakt, përkujdesja ndaj këtyre 

potencialeve rritet. Nga kjo listë mandej dalin disa potenciale, (prona), të cilat për arsye të 

ndryshme sikur është thënë më parë: historike, arkitektonike,kulturore, artistike, shkencore, të pozitës së 

tyre, e të tjera, kanë më shumë vlera, reflektojnë  ndikim turistik dhe bëhen qendra 

të vizitueshme turistike. 
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 KKTK është institucion i pavarur i themeluar nga Kuvendi i Kosovës me përgjegjësi para tij dhe me funksione 

për mbrojtjen, konservimin dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore si dhe funksionimin, rregullimin dhe zbatimin 

e ligjit për trashëgimi kulturore. 
102

 Gjejlane Hoxha, Kryeshefe Ekzekutive e KKTK-së. Intervistë e realizuar nga autori, Prishtinë, 20.09.2013.  
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Grafiku 8.  Trashëgimia  materiale, përbërja  

Qeveria e Republikës së Kosovës nëpërmjet MKRS-së dhe institucioneve të tjera ka 

krijuar listën e sipërpërmendur për mbrojtje të përkohshme e cila me pak ndryshime është 

përsëritur vit pas viti, derisa ka marrë formë përfundimtare në tetor 2012, por  ende vazhdon të 

jetë listë e mbrojtjes së përkohshme
103

. Do të duhej edhe pak punë që kjo listë të bëhet me 

mbrojtje të përhershme por shpeshherë në  Kosovë, mundi dhe koha sikur kanë humbur 

kuptimin
104

. Arsyet e mosfinalizimit të kësaj liste dhe mospasurimit të saj në vazhdim, kanë 

kaluar në fushën e ping-pongut dhe vështirë është të definohet se ku saktësisht është problemi.  

Një fakt është shumë i rëndësishëm dhe i mirënjohur, institucionet qeveritare dhe ato 

ligjvënëse në Kosovë, as njëherë nuk e kanë kuptuar dhe s’kanë dashur ta kuptojnë se çështjet e 

trashëgimisë kulturore janë shumëdimensionale dhe pa diskutim të rëndësishme. Mjafton të 

shihet se si është trajtuar, si është ”përkrahur” me anëtar, staf dhe financa KKTK. Ky institucion, 

nga themelimi e deri më sot, asnjëherë s’ka arritur të plotësoj numrin e anëtarëve të saj, të cilët 

ligjërisht duhet të jenë, në mënyrë që të kenë mundësinë profesionale dhe formale për të marrë 

vendimet e duhura. Ndërsa shembuj të tjerë nga terreni, ka me qindra, që tregojnë për 

përkujdesjen e mangët institucionale në vend.  
 

III.2.1. Përmbajtja e Listës së trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme 

Lista e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme (LTKMP) është dokument 

zyrtar i cili duhet avancuar më tej. Duke ju referuar këtij dokumenti, zyrtarisht Kosova ka 1181 

prona të trashëgimisë kulturore që janë përkohësisht të mbrojtura. Këto objekte janë evidentuar 

për t’u mbrojtur dhe përkujdesur, sipas udhëzimeve ligjore dhe rregullave  ndërkombëtare.  
Tab. 7. Pjesëmarrja absolute dhe relative e trashëgimisë kulturore sipas kategorive  

Kategoria Trashëgimia arkeologjike Trashëgimia arkitekturore   

Nënkategoria Monument Lokalitet arkeologjik Monument Fushat e konservimit arkitekturor Totali 

Nr.              86                             268            825 2 1181 

Vlera relative (%)                7                            23             70 0 100 

Nga tabela dhe grafiku shoqërues definohet qartë se pjesa dërrmuese, përkatësisht 70% e fondit 

të trashëgimisë kulturore janë monumente arkitekturore.  
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 Vjollca Aliu, MKRS, Lista e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme, E-mail zyrtar, 7 gusht 2013.  
104

 Në kushte normale të punës dhe të vlerësimit real për rëndësinë që kanë potencialet, kjo listë duhej finalizuar vite 

më parë. 
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Është për të ardhur keq fakti se në LTKMP janë të përfaqësuara vetëm dy nga pesë 

kategoritë ligjore të trashëgimisë kulturore. Në të nuk është asnjë objekt, vepër dhe lokalitet nga 

trashëgimia e luajtshme, trashëgimia shpirtërore dhe peizazhet kulturore
105

. 

 
Grafiku 9. Pjesëmarrja e trashëgimisë kulturore sipas kategorive dhe nënkategorive në LTKMP 

Mund të nënkuptohet fakti se nga trashëgimia e luajtshme objektet e ndryshme dorëzohen 

nëpër muzetë gjegjëse në Kosovë dhe kjo do të nënkuptonte një lloj mbrojtje. Por, të mos kemi 

asnjë vepër apo lokalitet nga trashëgimia shpirtërore, apo të mos kemi asnjë peizazh kulturor, të 

mbrojtura nga kjo kategori, kjo është e pakuptueshme dhe fatkeqësisht, arsyeton konstatimin e 

mësipërm për faktin e mungesës së interesimit të drejtë dhe objektiv të qeverisë qendrore dhe 

atyre lokale në Kosovë.    

 

 
Grafiku 10. Debalanci i përfaqësimit të kategorive ligjore në LTKMP  

Nëpërmjet skemës (Grafiku 10) është provuar të sqarohet se pjesëmarrja e kategorive 

ligjore (në listën e përmendur), të përhapura në trevat e vendit, aq të pasura, është me shumë 

defekte dhe rrezikon, shembjen e tërë sistemit ose nevojën për rindërtim të tij. Kjo situatë reale lë 

shumë për të dëshiruar dhe tregon nevojën që potenciale të tjera të kategorive të papërfaqësuara 

(sidomos asaj shpirtërore dhe peizazheve) të evidentohen, sistemohen, vlerësohen dhe shpallen.  

 

                                                 
105

 Objektet- hasen tek trashëgimia e luajtshme, veprat e ndryshme- tek trashëgimia shpirtërore dhe lokalitetet tek 

kategoria e peizazheve kulturore.  
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III.2.1.1. Struktura e trashëgimisë kulturore për nga lloji dhe koha 

Struktura dhe pjesëmarrja e kësaj trashëgimie në Kosovë është e ndryshme dha varet nga 

faktorë të ndryshëm.  

 
Grafiku 11. Trashëgimia mbizotëruese kulturore, sipas pjesëmarrjes së pronave (sipas kulteve kryesore 

fetare në Kosovë)
106

 

Trashëgimia arkeologjike është e pasur me monumente dhe lokalitete ilire të përfaqësuara me 

vendbanime, tuma, dhe artefakte të tjera spontane ose në formë kompleksesh të shtrira gjithandej 

territorit të vendit.  

Në territorin e Kosovës gjer më tani janë evidentuar 30 varreza ilire-Tuma që i takojnë 

trashëgimisë arkeologjike dhe 37 lloje të tjera të varrezave të kombinuara (krishtere dhe 

islame)që i përkasin trashëgimisë arkeologjike dhe asaj arkitektonike (që nga Mesjeta e deri në 

shekullin e kaluar), të cilat janë nën mbrojtje.  

Kryesisht për shkak të prezencës së hershme të besimit ortodoks dhe katolik të dominuar 

në Kosovë dhe hapësirat e tjera ballkanike para ardhjes së islamit si fe e mëvonshme, janë arsyet 

e prezencës së shumë objekteve si trashëgimi arkeologjie më shumë se secila trashëgimi tjetër në 

kuadër të grupit të trashëgimisë arkeologjike (gjithsej 126 objekte). Ndërsa asnjë objekt i kësaj 

kategorie nuk është e konfeksionit islam.   

Prezenca e madhe e objekteve islame tek kategoria e trashëgimisë arkitekturore 

arsyetohet me përhapjen masive të kësaj feje në territorin e Kosovës dhe jo vetëm kaq, që nga 

shek. XV dhe në shekujt pasues. Kjo arkitekturë shumë e përhapur (205 objekte) përfaqëson 

vlera ekliktike
107

 të trashëgimisë kulturore shqiptare të ngjyrosura me elemente të trashëgimisë 

së kombinuar islame dhe asaj tipike otomane. Kur disa nga këto vlera arrijnë të përfaqësohen në 

masën e tillë të vlerësimit që ngjallin kërshërinë dhe motivacionin e njerëzve atëherë këto 

monumente, lokalitete apo objekte arrijnë të përdoren për qëllime turistike.  
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 Të dhënat e përpunuara janë bazuar në LTKMP.   
107

 Ka kuptimin e trashëgimisë kulturore e cila pavarësisht origjinën, ka elemente fondamentale autoktone që jo 

vetëm formalisht por edhe realisht paraqesin vlera kulturore autoktone.   
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Nga analiza e statistikave të trashëgimisë në mbrojtje arrihet në konkluzion se fondi është 

i mirë dhe garanton mundësi për eksploatim turistik. Kjo nuk eliminon nevojën për rritjen edhe 

më të madhe të inventarit kulturor i cili duhet futur nën mbrojtje. Pjesëmarrja më masive e 

trashëgimisë në listën nacionale të mbrojtjes duhet të shfrytëzohet si presion për të avancuar në 

drejtimin e sigurimit të fondeve të cilat do të shërbenin për përmirësimin e potencialeve-pronave 

të trashëgimisë kulturore. Në të ardhmen angazhimi qytetar dhe sidomos institucional, duhet të 

bëjë  që një pjesë e përzgjedhur e këtyre potencialeve kulturore, të propozohet për njohje nga ana 

e organizmave ndërkombëtarë, veçanërisht UNESCO.  

Trashëgimia materiale kulturore në Kosovë është e larmishme edhe në dimensionin 

kohor. Për këtë është analizuar LTKMP si banka e vetme e të dhënave zyrtare për Kosovën.  

 
Grafiku 12. Trashëgimia kulturore sipas periudhave kohore e përfaqësuar në LTKMP  

III.2.2. Shtrirja e trashëgimisë kulturore në Kosovë, e propozuar për mbrojtje 

 
Harta 14. Përhapjes së trashëgimisë kulturore sipas shkallës së përqendrimit në Kosovë 
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Gjithnjë mbi bazën e LTKMP, nëse trashëgiminë kulturore e shohim në prizmin e 

distribuimit hapësinor në nivel vendi atëherë rezulton se pjesa më e madhe e objekteve të 

trashëgimisë kulturore është e përhapur në komunat perëndimore të Kosovës, si: Gjakova, 

Prizreni, Peja, Deçani por edhe komunat tjera, si Prishtina dhe Gjilani. Po ta analizojmë më pas 

përhapjen e objekteve aktualisht nën mbrojte (Harta 14 dhe 15) shihet se komuna me numrin më 

të madh është Gjakova (163) e pasura nga Prizreni (146), Peja (115), ndërsa ajo me numrin më të 

vogël është Obiliqi (2) e pasuar nga Fushë Kosova (4), Zveqani (4), Zubin Potoku (5) etj.  

Në pjesën më të madhe të komunave dominon pjesëmarrje e monumenteve arkitektonike 

sikur u tha më parë megjithatë janë disa komuna ku raporti trashëgimi arkeologjike/arkitektonike 

shkon në favor të trashëgimisë arkeologjike si: Klina 20/0, Leposaviqi 8/4 dhe te tjerat me raport 

të barabartë si: Ferizaj 20/20, Suhareka 11/11, Vushtrria 10/10 etj
108

. 

Është e një rëndësie të veçantë të diferencohet qartë dhe mirë gjithë kjo trashëgimi e 

çmuar kulturore. Padyshim se vlerat e tyre janë të pakontestueshme në aspektin arkeologjik dhe 

arkitektonik por jo të gjitha këto prona arrijnë të reflektojnë aq shumë sa të mund të përdoren për 

qëllime turistike në kuptimin e drejtpërdrejt, ndërsa tërthorazi të gjitha këto prona, luajnë rolin e 

tyre. Vlerat e tyre çmohen me vjetërsinë, arkitekturën, materialin e përdorur, nivelin e mbrojtjes, 

pamjen estetike, qëllimin e përdorimit, etj. 

 
Harta 15. Pjesëmarrja dhe llojet e trashëgimisë kulturore sipas komunave në Kosovë    

Trashëgimia materiale kulturore, (Grafiku 8),  ndahet në trashëgimi arkeologjike, 

arkitektonike dhe peizazhe kulturore. Këto të fundit (Grafiku 10), nuk janë të përfaqësuara në 

listë. Trashëgimia arkeologjike, sipas të njëjtës listë, më tutje, ndahet në monumente dhe 

lokalitete arkeologjike ndërsa trashëgimia arkitektonike ndahet në monumente dhe në zonat ose 

fushat e konservimit arkitekturor.  
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 Për më shumë referoju Hartes 15.  
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Secila prej këtyre kategorive për nga përmbajtja përbëhet nga lloje të ndryshme: 

a) Prona
109

 të kultit fetar ortodoks (manastire, kisha, dhe objekte të tjera) 

b) Prona të kultit fetar katolik (katedrale, kisha dhe objekte tjera)
110

 

c) Prona të kultit fetar mysliman (xhamia, teqe dhe objekte tjera) 

d) Varrezat ilire (Tuma) 

e) Prona tjera arkeologjike si: ura, kala, lokalitete (vendbanime) arkeologjike, 

f) Varreza (ortodokse, katolike, islame, etj.) 

g) Prona të tjera arkitektonike si: ura, shtëpi banimi, çezme, përmendore, kulla, hamame, mullinj. 

 

III.2.3. Peizazhet kulturore   

III.2.3.1. Origjina 

 Fjala “Peizazh” në gjuhën shqipe ka origjinë nga gjuha frënge “Paysage”. Ngjashëm 

është edhe në gjuhën italiane “Paesaggio”. Ndërsa në gjuhën angleze “Landscape” me origjinë 

nga fjala gjermane “land”-toka, ka kuptimin e peizazhit. Në gjermanisht thuhet “Landshafften”. 

Në të gjitha këto gjuhë kuptimi i përgjithshëm ka të bëjë me një pjesë të sipërfaqes së tokës e cila 

karakterizohet me disa veçori që e bëjnë të veçantë dhe për nga pamja.  

 

III.2.3.2. Kuptimi i peizazheve kulturore, peizazheve të tjera dhe zhvillimet në kohë 

Peizazhi ka kuptimin e sipërfaqes gjeografike e cila nga një dhe/ose disa perspektiva 

përfaqëson pamjen   (është vetë mjedisi), e cila është rezultat i një të kaluare natyrore, kulturore 

ose të kombinuar. Veçoritë e peizazhit në dukje janë pasqyrë e evoluimit nëpër të cilën ka kaluar 

zona në fjalë. Sidomos, kjo është e theksuar atëherë kur peizazhi është modifikuar nga gjendja 

iniciale natyrore.   

Deri tani njihen forma dhe lloje të ndryshme të peizazheve. Themi kështu ngase peizazhet 

me origjinalitet natyror njiheshin shumë më parë sesa peizazhet kulturore. Otto Schlϋter, 

gjeografi gjerman (1872-1959), është kontribuuesi kryesor dhe personaliteti i cili ka shënuar 

sukses të jashtëzakonshëm për arsye se i pari ka futur në mënyrë të veçantë në përdorim termin 

“peizazh kulturor” – Landshafften (gjer.)
111

. Ai ka qenë pionier i kësaj fushe që njihej për qasjen 

e tij duke promovuar idetë të cilat në vitin 1908 i argumentoi duke e lidhur peizazhin si pjesë 

përbërëse të gjeografisë dhe duke e bartur atë tek gjeografia si fushë ose materie e patrajtuar nga 

disiplina të tjera. Sipas tij peizazhet kishin dy forma: peizazhe origjinale (peizazhe të cilat nuk 

janë futur nën ndikimin e madh të ndryshimeve njerëzore) dhe peizazhe kulturore (peizazhe të 

krijuara nga veprimtaria njerëzore-kultura njerëzore). Mbi këtë bazë detyrë për gjeografinë ishte 

përcjellja e këtyre ndryshimeve në këto dy grupe peizazhesh.  

Idetë e Schlϋter i avancoi më tej Carl Ortwin Sauer (1889-1975), profesor i gjeografisë 

humane në SHBA, i cili njihet me konceptin klasik  për peizazhet kulturore: 

“Peizazhi kulturor është i modeluar nga peizazhet natyrore nëpërmjet një grupi kulturor. Kultura 

është shkaktari (agjenti), zona natyrore është mesi (midisi), ndërsa peizazhi kulturor është 

rezultati”
112

. 
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 Termi “prona” nga anglishtja “property” i referohet trashëgimisë së caktuar e cila mund të jetë pronë e luajtshme, 

paluajtshme, monument, objekt, lokalitet, etj.  
110

 Kategoritë nën a) dhe b) mund të jenë trashëgimi arkeologjike dhe arkitektonike. 
111

 James, P.E. & Martin, G.,  All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas, Page 177, John Wiley & Sons, 

New York 1981. 
112

 Carl Ortwin Sauer, The Morphology of Landscape, University of California, Puplications in Geography, Numër 

22, f. 19-53, Kaliforni,1925. Huazuar nga http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_landscape#cite_note-SAUE1925-10.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_landscape#cite_note-SAUE1925-10
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III.2.3.3. Peizazhet kulturore dhe UNESCO 

Idetë e autorëve të respektuar kanë avancuar dhe janë rafinuar në mënyra të ndryshme në 

qarqe të ndryshme akademike, derisa në vitin 1992 Komiteti i Trashëgimisë Botërore, për të 

prosperuar  Konventën e Trashëgimisë Kulturore ndërmori hapa të caktuar duke miratuar 

udhëzime të veçanta që i mundësojnë peizazheve kulturore të futen në Listën e Trashëgimisë 

Botërore (WHL-World Heritage List)
113

. Ky hap i ndërmarrë e ka bërë Konventën e 

Trashëgimisë Kulturore instrumentin e parë ligjor ndërkombëtar për mbrojtjen e peizazheve 

kulturore. Këto plotësime janë në përputhje të plotë me qasjen dhe fleksibilitetin që mundëson 

Konventa, lidhur me avancimet e njohurive në kohë. Peizazhet kulturore pranohet se janë 

reproduktim i punës së njeriut dhe natyrës, andaj kjo Konventë në nenin 1 të saj i ka dhënë 

mbështetje peizazheve kulturore
114

. Me këtë rast peizazhet kulturore janë pjesë e pandarë e 

trashëgimisë kulturore nën përkujdesjen e veçantë nga ky mekanizëm ndërkombëtar. Mbi bazën 

e kësaj, shteteve anëtare iu jepet mundësia që peizazhet meritore të përgatiten, të propozohen dhe 

nëse plotësojnë kriteret të futen nën juridiksionin ndërkombëtar dhe kësisoj edhe ligjërisht të 

bëhen pjesë e trashëgimisë botërore, kulturore dhe natyrore.  

III.2.3.4. Peizazhet kulturore dhe zhvillimi i qëndrueshëm turistik  

Avancimi i peizazheve kulturore në nivelin e trajtimit profesional dhe shkencor sidomos 

nga disiplinat e gjeografisë humane dhe trajtimi i mirëfilltë që i është bërë nga ana e 

mekanizmave të sipërfolur të UNESCO-os, tregon qartë për rëndësinë dhe nevojën e vlerësimit 

të peizazheve, sidomos atyre kulturore. Peizazhet kulturore paraqesin “ilustrime” materiale të 

cilat tregojnë për një lidhje të theksuar shpirtërore midis natyrës-mjedisit fizik dhe atij kulturor. 

Këto (peizazhet kulturore) tregojnë një evolucion të ndikuar nga rrethanat kulturore dhe 

mundësia e përballimit të mjedisit fizik me ndikimet kulturore të shprehura në kohë dhe rrethana 

të ndryshme. 

Avantazhe pozitive (praktike) të ngritjes së peizazheve kulturore- 

Peizazhet kulturore zënë sipërfaqe të ndryshme në kuadër të truallit të ndonjë vendi, 

krahine, rajoni, etj. Ato paraqesin simbiozë të bashkëveprimit njeri-natyrë në territorin që është 

vlerësuar për peizazh. Ndaj çdo veprim në funksion të ruajtjes së profilit ekzistues shkon në dobi 

të kujdesit ndaj vetvetes e që paraqet ruajtjen e të kaluarës kauzale të ambientit jetësor.  

Me anën e mbrojtjes që siguron futja e peizazheve kulturore në Listën Nacionale të Mbrojtjes, 

sigurohet që: 
- aktivitetet e ndërtimeve të jenë të tilla që mundësojnë ruajtjen e balancit ekzistues. Këto 

aktivitete duhet të aplikojnë teknika që sigurojnë zhvillim të qëndrueshëm  

- lloji i ndërtimeve dhe mjetet e ndërtimit duhet të jenë kryesisht ekstensive duke synuar ruajtje 

dhe qëndrueshmëri, vizuale, të rezistencës, dhe aspekteve sociale 

- mënyra e punimit të tokës duhet t’i përshtatet peizazhit për të cilin është vlerësuar i mbrojtur 

- agrikultura në përgjithësi duhet të ruajë tiparet e njëjta me të kaluarën e asaj zone deri në 

momentin e shpalljes zonë e mbrojtur-peizazh kulturor.   

Jo vetëm dy paragrafët e fundit lënë të kuptohet se peizazhet kulturore në një formë 

ruajnë bilancin ekologjik dhe ndikojnë pozitivisht në ruajtjen e biodiversitetit i cili çdo ditë e më 

shumë është prekur në forma të ndryshme nga veprimet e njeriut. Prandaj duhet qartësuar se ky 

kualitet, i ngritur me anë të mbrojtjes së territoreve, bën që kjo vlerë të shndërrohet edhe në masë 

kuantitative. Kjo do të thotë, që duhet të shërbejë si instrument për rritjen e numrit të zonave nën 

mbrojtje, në rastin konkret, rritjen e numrit të peizazheve kulturore. 
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 Cultural Landscape, History and Terminology, http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#1. 
114

 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Artikulli 1, Fq. 2, 16.11.1972.  

http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#1


65 

 

III.2.3.5. Legjislacioni, peizazhet kulturore dhe potencialet në Kosovë  

Në Kosovë, ndonëse shtet i posaformuar, ka probleme deri te ato parësore. Si do që të 

jetë, peizazhet kulturore kanë arritur të futen në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore si kategori e 

veçantë ligjore së bashku me kategoritë e tjera
115

. Neni 8 i ligjit për trashëgiminë flet për 

peizazhet si edhe neni 12 i Ligjit për Planifikim Hapësinor
116

. I pari tregon se peizazhet janë 

zona të veçanta dhe rregullohen ose shpallen si të tilla në bazë të nenit 12 të ligjit për planifikim 

hapësinor. Ndërsa, i dyti tregon se si duhet të rregullohen zonat e veçanta dhe cilët janë 

institucionet dhe përgjegjësit e tyre. Edhe Ligji për Zona të Veçanta, pavarësisht se është krijuar 

në rrethana të veçanta politike dhe është diskriminues për shumicën e popullsisë (shqiptarët dhe 

entitetet e tjera jo serbe), pavarësisht se është keqpërdorur mjaft, krijon lehtësira në definimin e 

zonave të veçanta (në këtë rast edhe të peizazheve kulturore) dhe mundëson mbrojtjen e tyre. 

Neni 2 i definon zonat e veçanta dhe materializon diçka nga infrastruktura ligjore
117

.  

Në fund dhe më e rëndësishmja është, përdorimi i peizazheve kulturore në funksion të të 

mirave njerëzore. Këto zona mendohet se duhet të përdoren përveç të tjerave edhe nga ana 

turistike si një mekanizëm shumë frytdhënës. Efektet e përdorimit të peizazheve në funksion të 

turizmit janë shumë dimensionale. Ato prekin sferat kulturore, sociale, financiare, ndërnjerëzore, 

etj.   

A ka peizazhe kulturore në Kosovë? “Padyshim, po”. Këto peizazhe potenciale (të 

mundshme) janë por nuk kanë adresë, prandaj për përdorim turistik kjo është inekzistente. Dy 

zona të veçanta janë: ajo e Qendrës Historike të Prizrenit dhe Hoqa e Madhe një vendbanim 

(fshat)  në komunën e Rahovecit i populluar me banorë serb të Kosovës. Këto dy prona nuk janë 

peizazhe sepse në LTKMP janë të trajtuara në nënkategorinë “Fushat e Konservimit 

Arkitekturor”, që do të thotë i takojnë kategorisë së Trashëgimisë Arkitekturore.  

Fakti se peizazhet kulturore janë futur si kategori në UNESCO do të thotë se ato, shumë 

mirë mund të përdoren për qëllime turistike, që është njëri nga premisat perspektive të futjes së 

pronave kulturore në këtë organizatë. Kosova është vend i cili e ka këtë potencial kulturor të 

ndërtuar mbi truallin e vet. Ky potencial jo i definuar dhe i parafinuar është prezent në lokalitete 

të ndryshme të Kosovës. Kosova ka 1466 vendbanime. Shpërndarja e tyre ka një lloj 

uniformiteti, i varur kryesisht nga relievi. Kryesisht vendbanimet janë të koncentruara në fushat 

dhe luginat e lumenjve të Kosovës. Këto vendbanime të shpërndara gjithandej vendit, ruajnë 

veçori specifike dhe diferencuese nga vendi në vend. Secili nga këto vende ose grupe të veçanta 

të tyre kanë veçantit e tyre të cilat nuk janë krijuar brenda një dite. Janë nevojitur shekuj e shekuj 

për t’u krijuar vlerat e shprehura nëpërmjet atributeve të ndryshme. Këto vlera janë mishërim i 

veprimtarisë humane në kohë, të lidhura me ndikimet ambientale dhe mundësitë natyrorë që ka 

ofruar zona. Pamja e ndryshme (vizura) e pasqyruar nëpër vendbanime të Kosovës është sintezë 

e bashkëveprimit njeri-natyrë nëpër shekuj. Përveç kësaj, janë edhe faktorë të tjerë (agjent), si 

gërshetimi me rrethinën dhe ndikimet e prezencës së të huajve (gjatë dekadave e shekujve të 

kaluar), në forma të ndryshme
118

, të cilët kanë ndikuar në krijimin e peizazheve të veçanta. 

Importimi i sjelljeve, punës, veprimit, ndërtimit, teknikave etj., janë të veçanta sepse po të njëjtat 
kanë origjinalitetin e vet eklektik i cili i bën shumë të veçanta dhe të ndryshme nga vendet e origjinës. 
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         Rajone në Kosovë që kanë specifikat e veta, në të cilat mund të gjenden lokalitete të cilat në 

perspektivë mund të shpallen Peizazhe kulturore, nga ana e institucioneve përgjegjëse
119

, janë: 

- Rrafshi i Kosovës, vendbanime (qytete e fshatra) të pandikuara nga trysni të mëdha relievore dhe të 

tjera ambientale, me orientim hapësinor kryesisht veri-jug. Vendbanime prej jugut të Ferizajt deri tek 
Mitrovica në veri. 

- Llapi dhe Zona e Shalës-Boletini, vendbanime dhe lokalitete me ndryshime nga pjesa jugore në 

drejtim të zonave më të thella, më veriore të cilat janë ndikuar nga kushte klimatike dhe nga prezenca 

e relievit më kodrinor dhe malor. Mbi bazën e saj është prezent ndikimi i cili është shprehur edhe në 
peizazhe të ndryshme me theks në kulturën e ndërtimit dhe zhvillimit të jetës në përgjithësi. 

- Gollaku (Gallapi), vendbanime dhe ambiente me karakter kulturor të ndikuara nga relievi kodrinor 

dhe malor në masën më të madhe, po kështu edhe nga faktorë të tjerë social, kulturor, ambiental, 

historik, etj. 

- Anamorava, zonë me prezencë të vendbanimeve të tipit fushor me ndikime normale klimatike dhe me 
veçanti të tjera lokale të cilat në rast të ndonjë studimi të veçantë mund edhe të jenë interesante;  

- Karadaku, zonë jo shumë e populluar por me disa veçanti jo vetëm fiziko-gjeografike por edhe 

kulturore. Gërshetime fesh në territor jo shumë të madh. Prezencë islame dhe katolike. Impakte të 

vogla ose të mëdha në një territor i cili është gërshetim i prezantuar nëpërmjet  peizazheve të 

ndryshme të kësaj ane.  

- Drenica, rajon në pjesën qendrore të Kosovës me reliev fushor (rrafshnaltë), kodrinor dhe malor. 

Peizazhet e presupozuara në këto anë duhet t’i kenë karakteristikat të cilat do të ishin simbiozë e 

ndikimeve fiziko-gjeografike siç u tha më lart. Këto kushte janë reflektuar edhe me mungesën e 

fondit të mjaftueshëm të tokave dhe kualitetit jo të mirë, mandej distancat e theksuara larg qendrave 

urbane, ndikimet historike dhe ndikimet tjera të natyrës sociale dhe ekonomike. Këto dhe sigurisht 

edhe ndonjë faktor tjetër kanë pas ndikim në krijimin e lokaliteteve të veçanta të cilat edhe mund të 

shpallen në raste tjera në të ardhmen si zona të veçanta; 

- Rrafshi i Dukagjinit, rajon në pjesën perëndimore të Kosovës i cili ka të veçantat e tij. Tipi i 

ndërtimeve ka qenë deri vonë reflektim direkt i kushteve fiziko-gjeografike dhe i rrethanave social-

ekonomike dhe politiko-historike nëpër të cilat ka kaluar popullsia e kësaj treve. Kullat e Dukagjinit 

janë tipike për Kosovën dhe më gjerë. Ato janë reflektim i kulturës së krijuar nga banorët si rezultat i 

nevojës për mbijetesë në truallin e vet.  

- Opoja dhe Sharri, krahina të ndodhura në pjesët më jugore të Kosovës kanë karakteristikat e tyre.  

Terreni i pjesshëm kodrinor dhe më shumë malorë me fond relativisht të vogël të sipërfaqeve 

të përshtatshme për ndërtime ka ndikuar në krijimin e vendbanimeve tipike të kësaj zone. 

Këtu rastis të gjesh vendbanime me shtëpi dhe objekte të tjera përcjellëse, shumë të 

përqendruara dhe në disa raste vendbanime të shpërndara, në mungesë të hapësirës së 

nevojshme. Tipi i ndërtimeve, arkitektura dhe atribute të tjera vizuale janë të ndikuara jo 

vetëm nga ndikimi ambiental por edhe nga prezenca e një koloriti nacionalitetesh, të cilat 

ndër dekada e shekuj kanë bashkëjetuar në këto anë. Impakti i kësaj mbijetese dhe 

bashkëjetese është i reflektuar në sjellje, mënyrë jetese, shprehje dhe të folur, ceremoni 

familjare dhe tradita të tjera, etj.    

III.2.3.6. Shembuj fotografish, të trashëgimisë materiale kulturore në Kosovë 

Shtrirja e trashëgimisë kulturore të kategorisë “trashëgimi materiale” është e madhe në 

territorin e Republikës së Kosovës. Dy bllok figurat në vazhdim të fotografive (fig.1 dhe 2) 

qëllimisht janë kombinuar të tilla për të pasqyruar gjendjen faktike në të cilën ndodhen këto 

potenciale kulturore.  
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Fig. 1.  Potenciale të ndryshme kulturore për nga lloji dhe vendi në Kosovë  

Potencialet e paraqitura dhe jo vetem këto, janë me strukturë të ndryshme e cila i dallon 

për nga mosha, arkitektura, lloji, religjioni, shtrirja, etj. Kjo është pasuria që ka Kosova. 

Kompozicione kulturore të krijuara ndër shekuj që përfaqësojnë pjesë të së kaluarës së ndritshme 

dhe të vuajtur të popullit. Sa do që mund të shohim fotografitë, kjo është e mjaftueshme për të 

paraqitur realitetin, ndaj rreth kësaj është vlerësuar e panevojshme të faktizohet më shumë se çka 

është saktësuar deri më tani.  
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Fig. 2. Potenciale të tjera kulturore, të shpërndara nëpër Kosovë  

III.2.4. Situata aktuale e përdorimit turistik dhe perspektiva 

Në dallim nga turizmi me bazë natyrore turizmi kulturor njihet kryesisht si turizëm 

vizitonjës
120

. Kjo nënkupton faktin se turistët vizitojnë monumente dhe lloje të tjera të 

trashëgimive kulturore. Sasia dhe kualiteti i tyre, me kusht plotësimin e segmenteve të tjera të 
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caktuara nga oferta sekondare dhe terciare, mundëson pjesëmarrjen e turistëve, në sasi dhe cilësi, 

zgjatjen e qëndrimit të turistëve si dhe rrit nivelin e konsumit turistik. Më tej kjo mundëson edhe 

zhvillimin e një tregu turistik i cili mund të plotësohet dhe pasurohet si reflektim dhe nxitje nga 

qëndrimet e turistëve nëpër vendet turistike.   

Një mozaik i potencialeve të trashëgimisë kulturore që ndodhet në Republikën e 

Kosovës, është i lakmueshëm për shumë vende. Vendi me trashëgimi mijëravjeçare i ndodhur në 

Gadishullin Ballkanik, përfaqëson më së miri gërshetimin e kulturave lindore dhe atyre 

perëndimore. Me prezencë gjeografike-hapësinore në truallin e Kontinentit të Vjetër dhe me 

prezencë objektive të potencialeve kulturore shqiptare, por të kombinuara me motivacione 

orientale prej atyre otomane e deri tek ato bizantine, të pranishme edhe elemente më të vjetra 

ilire dhe të kombinuara edhe me ato romake, Kosova është vendi i cili posedon këto resurse. Tani 

është e diskutueshme si dhe sa mund të përdoren këto resurse dhe si e kur? Turizmi është një 

segment i jetës së njerëzve i pashmangshëm në botën e civilizuar, degë ekonomike në vendet me 

turizëm të zhvilluar dhe ndër degët më të rëndësishme në shumë vende të botës. Atributet e 

ndryshme, prezentë në shumë nga monumentet dhe lokalitetet kulturore brenda vendit janë 

shumë të pëlqyera dhe në perspektivën turistike të tij, do të luajnë rol të rëndësishëm. 

Mozaiku kulturor në Kosovë është i pasur. Ky konstatim mbështetet në faktin se, sot ne 

trashëgojmë pasuri kulturore, brez pas brezi, të krijuara ndër shekuj, që nga periudha para Ilirisë 

e deri në ditët e sotme. Kjo histori është pasuruar, është bërë më kolorite, me variacione të 

kohëpaskohshme të ndikuara nga pushtuesit e territoreve shqiptare ndër shekuj
121

. Secili 

pushtues me veprimtarinë dhe qëndrimet e tij ka sjellë ndikimet e veta të cilat pashmangshëm 

kanë lënë gjurmët e tyre të shprehura materialisht dhe shpirtërisht.  

Gjendja e trashëgimisë kulturore lë shumë për të dëshiruar. Potenciali i trashëgimisë 

kulturore në Kosovë është i mirë. Sigurisht do të mund të ishte në nivel edhe më të mirë, sikur 

Kosova të mos kishte kaluar nëpër  trazira të ndryshme politike dhe ekonomike, gjatë viteve. 

Fondi i trashëgimisë kulturore në Kosovë i përfaqësuar nëpërmjet pesë kategorive të definuara 

edhe me ligj
122

, paraqet një potencial të kënaqshëm kulturoro-turistik.  

Ky potencial i shprehur nëpërmjet atributeve të ndryshme si shkencore, artistike, estetike, 

turistike, historike, ambientale, etj., mund të përdoret në turizëm. Shumë vende në botë kanë 

arritur të përdorin kënaqshëm potencialin kulturoro-turistik për të zgjeruar e pasuruar ofertën 

turistike. Të kujtojmë këtu disa vende për të argumentuar se ky potencial kulturor mund të jetë 

kontribuues i madh për zhvillimin turistik. Italia, Franca, Gjermania, Austria dhe shumë vende të 

tjera sidomos evropiane e kanë në fokusin e tyre të zhvillimit rritjen e ofertës turistike nëpërmjet  

“shitjes” së vlerave që prodhojnë pronat e trashëgimisë kulturore në vendet e përfolura. Ky 

potencial jo rastësisht vlerësohet, njëri ndër dy boshtet kryesore të ofertës primare turistike të 

përfaqësuara nga pesha e potencialeve turistike që bartin me vete.      

Situata aktuale kërkon shumë për të thënë lidhur me mundësinë e zhvillimit të turizmit të bazuara 

ndër të tjera edhe në potencialin e trashëgimisë kulturore. Shkurtazi, do të paraqitet gjendja reale 

(për aq sa na lejon natyra dhe mundësia e hulumtimit tonë): 

 Kosova ka themeluar institucione të cilat që nga 1999 e deri tani sa vijnë e shtohen, për nga sasia dhe 

cilësia. Një pjesë e këtyre institucioneve (sidomos institutet, muzetë, galeritë, etj.), janë vazhdimësi e 

institucioneve para vitit 1999. 
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 Organizimi vertikal i institucioneve kulturore nuk duket të jetë problem për funksionim normal të 

jetës dhe aktiviteteve kulturore në Republikën e Kosovës. Kjo nuk do të thotë se modele të tjera 

menaxhuese nuk japin më shumë fryte. 

 Fondi i potencialeve përkohësisht në mbrojtje nuk paraqet gjithë fondin e trashëgimisë materiale 

kulturore. Ky fond ka lënë anash komplet trashëgiminë shpirtërore dhe atë të luajtshme e cila paraqet 

një vlerë të pakontestuar të shpirtit të një populli, i cili në turizëm vlerësohet lart si shtytës për 

qarkullime turistike. 

 Trashëgimia materiale kulturore është dëmtuar në luftën e fundit në Kosovë dhe pjesërisht në trazirat 

rrebeluese në marsin e vitit 2004. 

 Kjo trashëgimi ka arritur të restaurohet në disa raste por ende lë shumë për të dëshiruar. 

 Koha dhe mënyra, si janë restauruar këto monumente, lokalitete arkeologjike dhe arkitektonike janë 

përcjellë në vazhdimësi me kritika, sepse në kuptimin e kohës janë bërë me shumë vonesë gjë që ka 

shkaktuar dëmtim edhe më të madh të pronave kulturore. Ndërsa restaurimet janë bërë shumë herë me 

mungesë ekspertize adekuate, me materiale jo cilësore dhe të papërshtatshme me moshën, 

arkitekturën, dizajnin, koloritet, etj.  

 Shembulli që ka ndodhur me Hotel “Unionin” në qendër të kryeqytetit, Prishtinë dhe me Hamamin, 

po në kryeqytet, mjafton për të arsyetuar veprimin jo profesional, antikulturor, dhe shumë të 

dëmshëm, për turizmin sot dhe në perspektivë
123

. 

 Mungesa e mbrojtjes adekuate, restaurimeve jo cilësore dhe shumë parciale, vonesat e tepruara janë 

defekte përcjellëse të aktualitetit kulturor në Kosovë. Këto fakte tregojnë për: 

- Mosinteresim dhe nivel të ulët të ndërgjegjes politike të aktorëve relevant; 

- Mungesë ekspertësh në vendim marrje; 

- Mungesë ekspertësh në dikastere profesionale. 

- Moszbatim i ligjit dhe akteve tjera nën ligjore. 

- Neglizhencë dhe reagim i mangët i grupeve të interesit dhe shoqërisë civile në përgjithësi. 

- Mungesë edukimi dhe njohje për rëndësinë perspektive të trashëgimisë kulturore në funksion 

të identitetit kombëtar, fetar, dhe në përgjithësi kulturor, por edhe në funksion të përdorimit të 

kënaqshëm të këtyre potencialeve për qëllime turistike. 

- Mungesë njohje, se përdorimi turistik i trashëgimisë kulturore, përveç karakterit edukativ, 

promovues i vlerave autoktone, etj., ka edhe karakterin e përfitimit financiar shumë të 

nevojshëm për ekonominë e vendit, etj.  

Me gjithë mundësitë dhe të metat aktuale, në perspektivë “tunelit i shihet drita e 

ndriçimit” e cila është e mjaftueshme për t’u motivuar energjitë e qytetarëve të Kosovës që të 

evitojnë të gjitha defektet dhe të zgjedhin rrugën e profesionit për t’i eliminuar mangësitë dhe për 

të shënuar progresin e nevojshëm.  
 

III.3. Traditat, zakonet, jeta kosovare dhe vlerat e tyre turistike 
 

Të përmbledhura në një (traditat, zakonet, ritet, jeta kosovare) por jo e tëra, përbëjnë 

thelbin e vlerës së një populli e cila njihet si kulturë. Prof. A. Pushka në një dorëshkrim dedikuar 

studentëve
124

, flet për kulturën duke e matur atë me pjesëmarrjen e popullsisë që di shkrim 
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vonesa të mëdha në realizim të projektit i cili madje ka ndërruar edhe strukturën e brendshme dhe destinimin e tij.  
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lexim, numrin e shkollave dhe institucioneve të tjera edukative dhe arsimore, enteve të 

ndryshme, numrin e librave dhe veprave të artit, si dhe me mundësinë që ofrohet për t’i bërë të 

kapshme këto për pjesën më të madhe të popullsisë. Kjo përmban më shumë se nevoja e 

paraqitjes së këtij kompleksi kulturor në kuadër të studimit aktual. Vlerat kulturore të një populli 

nuk janë krijuar për një kohë të shkurtër prandaj ato edhe nuk munden të humben shpejt. Shumë 

nga vlerat e ndryshme të popujve të mëdhenj dhe të lashtë bëhen vlera mbarë botërore. Bartja tek 

popujt e tjerë përbën satisfaksion në njërën anë dhe rrezik humbje identitare në anën tjetër. 

Popujt e lashtë dhe të civilizuar i kanë dhënë botës shumë me kulturën dhe veprat e tyre.  

Populli shqiptar pasardhës i drejtpërdrejt i hallkës pellazgo-ilire, futet në grupin e 

popujve më të vjetër të Evropës dhe kësisoj pjesë e kombeve të lashta në botë.  
Gjuha 

Instrumenti më i rëndësishëm kombëtar dhe kulturor-gjuha (shqipe), paraqitet në 

themelet e trungut të gjuhëve indo-evropiane dhe kjo, tanimë është mirëfilli e njohur dhe pranuar 

nga linguistika.  

 
Grafiku 13. Pema e gjuhëve indo-evropiane
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Ky pozicion flet më mirë se shumë se fakte të tjera për origjinën e lashtë të popullit 

shqiptar, pjesë shoqëruese e të cilit ka qenë gjuha e tij. Duke qenë në bazamentin e trungut të 

gjuhëve indo-evropiane, gjuha shqipe është gjuhë e dëshirueshme për dëgjim dhe interesante për 

popujt e tjerë. Gjuha shqipe flitet në Shqipëri, Kosovë, në pjesën perëndimore dhe veriore të 

Maqedonisë, në pjesën jugore të Serbisë, në pjesën jugore dhe lindore të Malit të Zi dhe 

pjesërisht në Greqi.  Kjo shtrirje e gjuhës së folur krijon lehtësira për popullin shqiptar në 

Ballkan duke mos harruar fatin e dhimbshëm të Shqipërisë dhe shqiptarëve lidhur me copëtimet 

e territoreve të tyre,  në shek. XX. 

Duke e njohur realitetin dhe të kaluarën ballkanike vijmë në përfundim se aranzhimi i politikave 
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 dhe strategjive të përbashkëta gjithandej nga flitet gjuha e njëjtë, që nënkupton komb të njëjtë, 

është më i lehtë. Në këtë kuptim programet turistike me synim turizmin rajonal dhe atë 

ndërkombëtar janë më të lehta. Këto programe janë sidomos të nevojshme tek shtetet, ofertat 

turistike të të cilave nuk arrijnë të plotësojnë një tur të plotë, 7-të, e më shumë ditor. 
Religjioni (Besimi) 

Në këtë rrugëtim të gjatë prej më shumë se 2 mijë vite, besimi fetar ka qenë pjesë e cila e 

ka shoqëruar popullin shqiptar sikur gjithandej në botë. Fryma botërore me dinamikën e vet më 

shumë ose më pak ka pasur influencë edhe në perceptimin qytetar shqiptar për të marrë më 

shumë informacione për religjionet, epiqendra e të cilave ka qenë më larg nga trojet e popullit 

iliro-shqiptar. Në fazat e hershme të epokës së re paraardhësit e shqiptarëve, ilirët si dhe shumë 

popuj të tjerë të kohës ishin politeist (besim në shumë zotëra). Me kalimin e kohës ilirët nën 

ndikimin e Romës dhe Bizantit arrijnë të kalojnë në popull me besim monoteist, natyrisht për 

kohën, besim në konfeksionin e krishterë me dy degët (ritet) e saj kryesore që dalin si rezultat i 

ndarjes së kishës në vitin 1054
126

, në atë ortodokse dhe katolike.  Me kalimin e viteve e shekujve 

fillon të përhapet islami, fe e cila ka shënuar rritje të madhe, sidomos në kohën e sundimit të 

Perandorisë Osmane. Ky sundim përfshin një pjesë të madhe të Evropës Jugore, Juglindore dhe 

pjesërisht në Evropë. Ndër popujt që në masë të madhe pranuan islamin si fenë e tyre ishte edhe 

populli shqiptar.  Tani populli shqiptar gjerësisht është i njohur në botë dhe kjo duhet thënë, si 

popull i cili përbëhet nga tri besime monoteiste: islamin, krishterimin (katolik dhe ortodoks). 

Feja, së paku deri më tani nuk ka shkaktuar asnjë problem të theksuar i cili do të ndikonte në 

prishjen e bashkëjetesës së popullit të lashtë shqiptar. Nuk duhet të pranohet ideja e rreme se 

“feja nuk ka shkaktuar përçarje të popullit sepse ajo në faza të ndryshme si edhe tani, nuk njihet 

dhe kultivohet sa duhet nga shqiptarët prandaj nuk bën problem”. Ne mendojmë se pikërisht ka 

ndodh e kundërta, për fatin e madh të popullit tonë: feja-besimi monoteist nuk i fton popujt të 

prishen dhe shkaktojnë përçarje por  bën të kundërtën, fton në unitet dhe bashkëjetesë dhe duke 

parafrazuar themi se fton që e mira të ndahet së bashku me besimtarët e tjerë dhe po kështu edhe 

e keqja. Kjo përbën anën tjetër të medaljes e cila rezulton se populli ynë ka ditur mbarë e mirë ta 

kuptoj thelbin e besimit. Mbi këtë bazë dhe nën zhvillimin e rrethanave të tjera në të cilat ka 

kaluar, besohet se Kosova, Shqipëria dhe shqiptarët kanë dhënë model të mirë në botë. Me këtë 

rrugëtim të gjatë dhe variacione besimesh, populli i Kosovës ka specifikat e veta të cilat 

reflektohen edhe në mënyrën e jetesës dhe të sjelljes në përgjithësi.  Është i pashmangshëm 

ndikimi tolerues në shoqëri, ku prezenca e disa llojeve besimesh ka qenë simbiozë e jetës së 

përbashkët për shekuj me radhë.  

Jo rastësisht trajtuam gjuhën dhe religjionin si dy nga shtyllat e forta në të cilat qëndron 

kultura e një populli. I ndodhur në pjesën më të lakmueshme dhe më strategjike të Ballkanit 

populli shqiptar në vazhdimësi që nga parahistoria e deri në ditët e sotme u synua për sundim dhe 

zaptim të territoreve dhe pasurive të saj. Pa dashur të futemi në vorbullën e historisë por duke 

parë në realitet dhe rezonuar në perspektivë shprehim pikëpamjet se, këto përjetime pozitive e 

negative, i robëruar dhe i çliruar, në furtunë dhe i qetë, i shtypur dhe i lirë dhe variacione tjera 

emocionesh,  kanë lënë gjurmë në mentalitetin e popullit tonë. Kjo histori ka ndikuar në mënyrën 

e shprehjes së gëzimit dhe hidhërimit, ndërtimeve të nevojshme për jetesë dhe mbijetesë, 

arkitekturës së veçantë. Gjithashtu kanë ndikuar në mënyrën e ndërtimit të raporteve me të tjerët, 

brenda dhe jashtë vendit, sjelljes dhe komplet mënyrën e jetës.  
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Arkitektura dhe ndërtimet 

I përmendëm ndërtimet dhe modelet arkitekturore dhe i renditëm ndër modelet e 

aplikuara nga populli si rezultat i të kaluarës së tij me “amplituda të mëdha”. Po t’i referohemi 

relikeve të mbetura nga e kaluara shohim pjesë të historisë së popullit  shqiptar. Kalatë e 

ndryshme edhe në Kosovë janë tregues i mënyrës së organizimit dhe funksionimit të jetës dhe 

shtetit në përgjithësi në periudhat e hershme. Por në Kosovë hasim edhe trashëgimi ndërtimesh të 

cilat datojnë shumë vonë dhe janë thuajse tipike për popullin shqiptar e në veçanti atë të 

Kosovës. Tradita e ndërtimit në Kosovë ka identitetin e vet. Ky identitet hetohet në teknikat e 

punës; materialin e aplikuar, tipologjinë; kompozicionin dhe mbi të gjithë destinimin funksional 

të objekteve qoftë të banimit qoftë të objekteve ekonomike.  Posaçërisht i rëndësishëm 

konsiderohet realizimi artistik i pasur me simbolikë motivore e cila shpreh pos vlerave artistike 

edhe trashëgiminë e kulturës shpirtërore të strukturuar mirë dhe të shtresuar ndër periudha 

historike
127

.  

Kullat e Kosovës (të Dukagjinit
128

 dhe të pjesëve tjera), janë një model tipik i ndërtimeve 

shqiptare funksioni i të cilave nuk ishte vetëm banimi. Ideja e trajtimit të kullave si monumente 

arkitekturore në fushën e traditave, zakoneve, pikërisht aty ku më shumë tangohet(fërkim, 

prekje) shpirtërorja, është e bazuar në idenë se paraqitja e këtyre monumenteve tek populli 

shqiptar është reflektim shpirtëror, artistik dhe në një farë mënyre është manifestim i nevojës për 

jetë të shqiptarëve në periudhat gjegjëse. Ato ishin fortifikata më vete, arena luftarake dhe 

mbrojtëse të shkëlqyera nga armiqtë e popullit dhe familjeve. Këto ndërtesa janë tipike për nga 

ndërtimi dhe mënyra e ndërtimit. Ato janë ekskluzivisht shqiptare nën kuptimin: 
- e materialit të përdorur për ndërtim 

- mjeshtërit e ndërtimit ishin shqiptarë  

- arkitektura ishte tipike shqiptare. 

Edhe nevoja e ngritjes së këtyre banesave është tipike e shqiptarëve. Ato ishin ndërtime me disa 

tipare: 
- ndërtime kryesisht të fshatit  

- ndërtime për nevoja sociale (banim dhe jetesë familjare) 

- ndërtime për mbrojtje nga jashtë ((armiku i huaj dhe hakmarrjet (incidente dhe vrasje lokale)).  

- Në  mungesë të institucioneve vendore (flasim këtu për kohën e ngritjes dhe funksionimit të 

këtyre kullave, shek. XVIII dhe XIX) paria shqiptare përdori kullat për kuvendime të 

rëndësishme të karakterit deri nacional. Edhe vetë oda129 në Kullë luante rolin e vend-

kuvendeve; vendit për organizimin e zakoneve familjare (gëzim, hidhërim, etj.); vend pleqërishte; 

vend edukimi dhe arsimimi.  

- Për sistemimin e kafshëve shtëpiake të nevojshme për ekzistencën e familjes shqiptare të shek. 

XVIII, XIX dhe deri në vitet  80-të të shek. XX.  (kati i parë i tyre përdorej për bagëti, i dyti për 

çiftet bashkëshortore, femrat dhe fëmijët, i treti dhe tutje për meshkujt-burrat).  

Sot në Kosovë e sidomos në Rrafshin e Dukagjinit kemi shumë mbetje të kullave në fjalë. 

Gjithashtu pas luftës së fundit për shkak të shkatërrimeve të mëdha që iu janë bërë këtyre kullave 

kanë pasuar rindërtime dhe ndërtime të reja. 

Këto monumente,disa prej të cilave kanë hyrë në listën nacionale për mbrojtje të  përkohshme   
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(si në Pejë, Deçan, Junik, Gjakovë, etj.), janë një model interesant, arkitekture dhe ndërtimi. Por 

të njëjtat, bartin me vete histori të ndryshme, përjetime dhe emocione. Këto monumente 

arkitekturore duhet shfrytëzuar më shumë se deri më tani për plotësimin e ofertës kulturore dhe 

kështu së bashku për forcimin e ofertës së gjithëmbarshme turistike të Kosovës.  

 

 
Foto 19 .1. Kulla e Haxhi Zekës, Leshan-Pejë

130
, 2. Kullë në Dukagjin

131
 

Fondi i këtyre kullave ishte i madh deri në luftën e fundit 1998/99 dhe në gjithë territorin e 

vendit arrinte në më shumë se 1000 mijë. Ndërsa përqendrimi më i madh hapësinor i tyre është 

në pjesën perëndimore të Kosovës. 826 kulla janë dëmtuar dhe një pjesë edhe shkatërruar 

përfundimisht në luftën e fundit çlirimtare në Kosovë
132

. Të njëjtën të dhëna i jep edhe zyrtari 

komunal në Deçan
133

.Aktualisht është në rritje numri i kullave të cilat po restaurohen nga 

dëmtimet e kohes dhe të luftës.  

` Vlerat turistike të këtyre kullave mund të përmblidhen me disa fjalë. Këto vepra 

monumentale janë tipike shqiptare, datojnë nga shek. XVIII e deri në ditët e sotme, janë 

dizajnuar dhe ndërtuar nga mjeshtër shqiptarë, janë ndërtuar nga materiale ndërtime me origjinë 

vendore. Në to është menduar, folur dhe vepruar shqip. Pjesë e vlerësimit turistik të këtyre 

monumenteve janë edhe traditat e mikpritjes dhe të kulinarisë lokale. 

 Sot në komunat me rëndësi si Juniku, Deçani, Peja dhe pjesërisht Gjakova kemi një prirje 

kthimi në vlerat tradicionale të së kaluarës së popullit të Kosovës. Kjo tashmë jo për qëllime 

funksionale të jetës bashkëkohore por për qëllim të rikultivimit me interes turistik, të vlerave të 

të parëve. Në funksion të këtyre vlerave kulturore të cilat gërshetojnë traditat, zakonet dhe jetën e 

mëparshme të popullit shqiptar, referuar Leonard Llolluni (Drejtor i Zhvillimit ekonomik në 

Junik), për vitin 2013 në komunën e Junikut ishin 6000 turistë të huaj (me origjinë jashtë 

Kosove)
134

. Juniku është komunë relativisht e vogël dhe me vetëm dy vendbanime: Jasiq-Gjocaj 

dhe vetë Juniku. Numri i turistëve nuk është shumë mbresëlënës, se sa rritja e numrit të tyre dhe 

përpjekja e vazhdueshme e banorëve lokalë, për restaurimin e kullave, mullinjve, xhamive dhe 

potencialeve të tjera si ato të luajtshme dhe shpirtërore (kënga, vallja, muzika, etj.).   
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Ndërtimet në qytete (banesat qytetare) 

Për dallim nga ndërtimet e sipërpërmendura që nuk janë tipi i vetëm në zonat rurale në Kosovë 

hasen ende modele ndërtimesh të cilat sjellin për turistët frymën e kohës së ndërtimit. Qytete më 

të vjetra, që e kanë ruajtur më mirë arkitekturën e vjetër janë: Peja, Gjakova, Prizreni, Vushtrria, 

Prishtina dhe pjesërisht Gjilani. Konstruksionet ndërtimore i takojnë trashëgimisë materiale por 

ato shprehin sikur u tha tek kullat edhe aspekte shpirtërore (artistike) për kohën e ndërtimit. Ato 

janë shprehje e ndjenjës dhe mundësive socio-ekonomike të kohës.  

 

III.3.1. Trashëgimia  jomateriale 

Kjo është kategoria e cila në Kosovë është më e papërfillura dhe në gjendjen më të keqe. 

Realisht kjo do të duhej të ishte krejt e kundërta. Potenciali që bart me vete populli i Kosovës 

është mijëravjeçar i lashtë. Variabiliteti i tij ka evoluar ndër breza me ndryshimin e rrethanave 

dhe faktorëve ndikues. Me trashëgimi kulturore jomateriale nënkuptohen praktikat, paraqitjet, 

shprehjet, njohuritë dhe dijebërja, si dhe veglat, objektet, artefaktet dhe hapësirat kulturore që 

bashkëshoqërojnë ato, që bashkësitë, grupet dhe kur është rasti individët i pranojnë si pjesë 

përbërëse të trashëgimisë së tyre kulturore
135

. Trashëgimia jo materiale sikur është thënë më parë 

nuk është e konservuar dhe restauruar në kuptimin ligjor dhe profesional të fjalës, ndërsa po në 

këtë kuptim është pak e mbrojtur në Kosovë. Ligji ekziston (Ligji për Trashëgimi Kulturore, Nr. 

02/L-88), kjo i mundëson mbrojtje, por nuk është bërë ajo që duhej: restaurimet dhe 

konservimet. Në inventarin për mbrojtje siç është thënë edhe më parë, nuk figuron asnjë lloj i 

objekteve, materialeve dhe veprave nga ky grup i trashëgimisë  (Grafiku 10). 

Trashëgimia jomateriale përbëhet nga: trashëgimia e luajtshme dhe trashëgimia shpirtërore. 

 
Grafiku 14.  Trashëgimia  jomateriale, përbërja  

III.3.1.1. Trashëgimia e luajtshme  

Përbën njërën nga pesë kategoritë e trashëgimisë kulturore të definuara dhe mbrojtura me 

ligj. Në këtë kategori futen të gjitha objektet e luajtshme të cilat janë gjetur dhe gjenden 

gjithandej territorit të vendit. Në këtë grup potencialesh bëjnë pjesë të gjitha objektet, fizikisht të 

luajtshme dhe me mundësi bartje (zhvendosje), ndërsa bartin me vete vlera historike, artistike, 
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luftarake, të fushës së arkeologjisë dhe etnologjisë. Këto dhe të tjera vlera, pa dyshim, duhen 

parë në përdorim të shumanshëm dhe turistik. Referuar ligjit përkatës vijon: 

 
Fig. 3. Blloku i shkëputur nga ligji për trashëgimi kulturore, dedikuar trashëgimisë së luajtshme

136
 

Objekte të përdorimit turistik të vlerave në këtë kategori të trashëgimisë janë: muzetë 

arkeologjik, etnologjik dhe historik. Niveli i tyre me shtrirje hapësinore dhe vertikale në Kosovë 

paraqitet e tillë: Muzeu i Kosovës (muze nacional me përmbajtje arkeologjike, etnologjike, 

historike dhe natyrore), dhe muzetë rajonale si: Muzeu i Mitrovicës (arkeologjik, historik, 

etnologjik), Pejë (Etnologjik), Gjakovë (etnologjik, historik dhe pjesërisht arkeologjik), Prizren 

(arkeologjik, etnologjik dhe historik pjesa tek Monumenti i Lidhjes së Prizrenit) dhe Ferizaj 

(muze në fillimet e funksionimit). Ndodh të rastisë që muzetë të posedojnë vepra (objekte, 

dorëshkrime, materiale, etj.), origjina e të cilave i takon ndonjë populli apo shteti tjetër, por për 

shkak të rrethanave historike ndodhet aty. Këto janë muzetë me rëndësi botërore si në Stamboll, 

Vjenë, Paris, etj. Të tilla muze janë të vizituara nga turistë të shumtë, sidomos të huaj. Sa për 

ilustrim, fakti i ndodhjes dhe ekspozimit të Përkrenares së Skënderbeut dhe sendeve të tjera në 

Muzeun e Vjenës tregon më së miri për këtë.    

Në Kosovë ekziston një handikap i tejzgjatur, 16-vjeçar i mungesës së  një numri të madh 

të objekteve arkeologjike dhe etnologjike. Është komentuar disa herë dhe interpretuar si vjedhje 

ndërsa realiteti sipas  Kemajl Lucit, qëndron në faktin se në fund të janarit 1999 është mbajtur 

një ekspozitë në Beograd për të cilën janë marrë këto objekte arkeologjike dhe etnologjike me 

procedurë dhe dokumentacion zyrtar. Materiali është marrë  me “revers”, për  kthim. Me këtë 

rast nga kjo ekspozitë, në vitin 1999, është publikuar edhe një katalog në Beograd me titull 

“Thesari Arkeologjik i Kosovës dhe Metohisë”137. Sot, këto objekte me karakter arkeologjik, 

etnologjik dhe historik, që i përkasin kryekëput qenies dhe jetës së shqiptarëve, gjenden në 

                                                 
136

 Neni 9, Ligji për Trashëgimi Kulturore (Ligj Nr. 02/L-88), tetor 2006. 
137

 Kemajl Luci, arkeolog, Muzeu i Kosovës, Deklarim nga Intervista e realizuar në Prishtinë më 21.01.2014.  
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galeritë e Beogradit dhe qendrave të tjera serbe.  Isuf Koci thotë:  “Objekte arkeologjike dhe 

etnologjike të Kosovës që ndodhen në muzetë e Serbisë janë mbi 1.247 dhe janë të ekspozuara 

në Muzetë dhe institucione të tjera serbe”138. Tani i pakuptimtë është vetëm dimensioni kohor i 

cili kapi 16 vite dhe ende qeverisja kosovare nuk arriti t’i kthejë nga Beogradi në Prishtinë. Ky 

fond i respektuar i vë në pozit jo të mirë muzetë e vendit dhe kësisoj zvogëlon performancën e 

muzeve të cilat janë monumente të vizituara me një shkallë motivacioni turistik, shkallë e cila 

varet nga fondi dhe pesha e eksponateve të ekspozuara për publik. 

Ndër problemet e tjera përveç moskthimit të objekteve arkeologjike dhe etnologjike të cilat u 

tha se e pengojnë këtë potencial kulturor për përdorim turistik, janë: 
- Mungesa e instrumenteve për kolektimin e objekteve nga terreni (nuk ka ndonjë mekanizëm të 

njohur i cili i bën të vetëdijshëm dhe mirë të informuar qytetarët që nëse rastisin në sende të vjetra 

të dinë ku të drejtohen - të kenë adresë).  

- Mungesa e inventarizimit (Kjo nuk është bërë në rastin e futjes nën mbrojtje nga ana e MKRS 

dhe KKTK). 

- Mungesa e vënies nën mbrojtje (gjithashtu nuk mund të ketë efikasitet përderisa nuk janë fut nën 

mbrojtje, nuk mjafton ligji i cili nuk zbatohet). 

- Moskoordinim i duhur i muzeve të gjitha niveleve, në funksion të saj edhe brishtësi ligjore me 

draftime e ridraftime ligjesh që nga paslufta 1999 e deri sot.  

- Mungesa e një vizioni për përdorim turistik të këtyre pasurive të vendit. 

- Mungesë e aktiviteteve dhe filozofisë perspektive për “shitjen” e kësaj vlere të popullit të 

Kosovës, vendeve dhe popujve të tjerë nëpërmjet vizitave muzeve, shtëpive të filmit, galerive, 

akademive, etj. 

Shumë nga objektet arkeologjike të Kosovës konsiderohet se janë me vlera dhe interes turistik. 

Këto vlera turistike arsyetohen me atributet që bartin me vete objektet e periudhave të ndryshme 

(koha-vjetërsia, gjendja e ruajtjes, tematika, shkencore, kulturore, religjioze, etj.).  

Disa nga objektet më të veçanta janë
139

:  

Periudha e Neolitit 

 140 

Figurinë antropomorfe 

 

      Periudha: Neolit i vonë, kultura e Fatosit.  

                    Shekulli V-IV para Krishtit 

Materiali: Argjilë e pjekur 

Vendgjetja: Bardhosh-Prishtinë 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 

141 

Kapak zoomorf 

 

Periudha: Neolit i vonë, kultura e Fatosit. 

                Shekulli V-IV para Krishtit 

Materiali: Argjilë e pjekur 

Vendgjetja: Fatos-Mitrovicë 

Vendndodhja: Muzeu i Beogradit 

                                                 
138

 Isuf Koci, Gjendja e trashëgimisë kulturore të luajtshme në Republikën e Kosovës, KKTK,  http://mem.rks-

gov.net  
139

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Katalog Arkeologjik i Kosovës, Muzeu i Kosovës & Instituti 

Arkeologjik i Kosovës, Prishtinë 2013.  
140

 Marrë nga faqja zyrtare e Muzeut të Kosovës: http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-

perhershme/ , janar 2014.  

http://mem.rks-gov.net/
http://mem.rks-gov.net/
http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-perhershme/
http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-perhershme/
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Periudha e Eneolitit  
 

 

 
Filxhanë 

Periudha: Eneolit (3500-2500 para Kr.) 

Materiali: Argjilë e pjekur 

Ngjyra: gri përzier me kafe 

Vendgjetja: Glladnicë-Graqanicë 

Vendndodhja: Instituti Arkeologjik i Kosovës 

 

 

 

Enë 

Periudha: Eneolit (3500-2500 para Kr.) 

Materiali: Argjilë e pjekur 

Ngjyra: a) gri, b) kafe, c) gri përzier me kafe 

Vendgjetja: Glladnicë-Graqanicë 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 

Periudha e Bronzit  
 

 

Urnë* 
Periudha: e Bronzit (1500-1100 para Kr.), Kultura e 

                Vlashnjes 

Materiali: Argjilë e pjekur 

Ngjyra: Kafe 

Vendgjetja: Bërnicë e Poshtme-Prishtinë 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 
*
Urnë- është ena speciale e cila është përdorur për deponimin e hirit 

të njeriut të vdekur dhe të djegur, sipas besimit të kohës.  
 

 

 

Armë* 

Periudha: e Bronzit (1500-1100 para Kr.) 
Shpata, thika, dhe maja heshtash, zbuluar në nekropolin 

Gllarevës 

Vendgjetja: Gllarevë-Klinë 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 

_______________________ 
*
Karakteristikë e këtyre armëve në gjendje shumë të mirë 

është se këto armë përfaqësojnë kulturën e Mikenas (vend në 

jug të Greqisë) dhe tregojnë për shkëmbimin tregtar të 

dardanëve me mikenasët në atë kohë të lashtë
142

. 

Periudha e Hekurit  
 

 

Stelë 
Periudha: e Hekurit 

Stelë funerare zbuluar pranë Kalasë së Kamenicës. Paraqet 

ekforen-një procesion mortor të paraqitur në formën e 

skalitjes së stilizuar të fig.njerëzore nga lashtësia dardane. 

Vendgjetja: Pranë kalasë së Kamenicës 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 

                                                                                                                                                             
141

 Po aty. 
142

 Kemail Luci, arkeolog, Muzeu i Kosovës. Intervistë e strukturuar. Sqarimet e dhëna janë konkluzione të dala nga 

intervista e realizuar në funksion të përzgjedhjes dhe rolit të trashëgimisë së luajtshme-sektori arkeologjik, në 

funksion të zhvillimit perspektiv turistik të vendit, Prishtinë, 21.01.2014 
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Periudha Romake  

         

Medalioni i Probit
* 

Periudha: Romake, viti 278 

(Marcus Aurelius Probus Augustus) 

Viti i sundimit 276-282 

Vendgjetja: Ulpianë 

.       Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 
*
Ky medaljon është njëri nga dy medaljonet e vetme deri tani të 

gjetura në botë. Një në Muzeun e Kosovës dhe një në atë të 

Vjenës143. 

     144 

Bust gruaje dardane 

 

Periudha: Romake, Mesi i shekullit të II-të, fillimi i 

shekullit të III-të. 

Materiali: Mermer 

Vendgjetja: Verban-Kllokot 

Vendndodhja: Muzeu i Beogradit 

    

 
Stelë-gur mbivarror  

 

Periudha: Romake, (Shekulli i III-të) 

Materiali: Mermer i bardhë  

Vendgjetja: Rahovec  

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës (Lapidarium) 

 

 145 

Mozaiku i Orfeut-(Panel) 

Periudha: Romake 

Përmbajtja: Mozaiku paraqet Orfeun në qendër sipër 

të cilit është mbishkrimi grek Orfeus (OPΦEYC). Ky 

mozaik është punuar në dysheme.  

Vendgjetja: Vindenis, Gllamnik-Podujeve. 

Vendndodhja: Muzeu i Beogradit 

Periudha e Antikës së vonë dhe  Mesjetës së hershme  

 

 
Unaza me mbishkrim dhe varëse në formë kryqi 

 

Periudha: Mesjeta e hershme 

Përmbajtja: Unaza bronzi me mbishkrime dhe kryqe 

bronzi për varëse qafe.   

Vendgjetja: Tuma në Banjë-Malishevë. 

Vendndodhja: Muzeu i Kosovës 

 

                                                 
143

 E njëjta intervistë.  
144

 Marrë nga faqja zyrtare e Muzeut të Kosovës: http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-

perhershme/ , janar 2014.  
145

 Po aty. 

http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-perhershme/
http://muzeu.rks-gov.net/ekspozitat-dhe-ngjarje/ekspozita-te-perhershme/
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Turizmi arkeologjik (turizmi i bazuar në resurset e objekteve arkeologjike) është i 

mundshëm në vendet ku fondi është i mirë në aspektin sasior dhe cilësor si dhe ku mundësitë e 

vendit janë të tilla që mundësojnë prezantim dinjitoz dhe me synim zhvillimin e turizmit. Në 

Kosovë potencialet arkeologjike kanë dy dimensione: i pari ka të bëjë me dimensionin e 

shtjelluar deri më tani që përfshin fondin e objekteve të luajtshme të ekspozuara nëpër muzetë e 

vendit dhe dimensioni i dytë ka të bëjë me lokalitetet arkeologjike të cilat në shumicën e rasteve 

kanë shërbyer si qendra ku janë gjetur numër i madh i objekteve të eksponuara (ekspozuara). 

Këto lokalitete të cilat i takojnë trashëgimisë materiale janë gjithashtu të rëndësishme për 

forcimin dhe pasurimin e bagazhit turistik në Kosovë.  

III.3.1.2. Trashëgimia shpirtërore 

Kjo është kategoria te e cila turizmi gjen vendin më mirë se në disa kategori të tjera. 

Mundësia e përdorimit të potencialeve që ofron vendi në këtë kategori është shumë e varur nga 

niveli i zhvillimit social-ekonomik, por jo vetëm. Nuk ka mundësi përdorimi të këtyre resurseve 

etno-sociale pa ekspozim të tyre, sikur nuk ka mundësi ekspozimi pa arritur tek konservimi dhe 

ruajta e këtij resursi etno-social. Resurse etno-sociale, shumicën prej të cilave i gjejmë në 

kategorinë ligjore të trashëgimisë shpirtërore, kanë popujt e lashtë të cilët kanë kultivuar dhe 

rikultivuar traditat, doket dhe zakonet e tyre ndër shekuj. Populli shqiptar dhe i pa ndarë nga kjo 

edhe ai i Kosovës janë popull jo i madh por shumë i lashtë. Diversiteti kulturor i reflektuar nga 

folklori burimor si në veshje, muzikë, valle, tradita, zakone, etj., është shumë i rrallë në botë me 

këtë larmi. Kjo sipas etnologëve arsyetohet me tkurrjen territoriale të Ilirisë dhe kontinuitetit 

iliro-shqiptar në aspektin territorial
146

. Kjo ka bërë që të paraqitet një përqendrim i theksuar 

shumë i lojëllojshëm në një territor të vogël
147

.  

Trashëgimia shpirtërore paraqitet si motiv etno-social turistik. Këto resurse kanë vlera 

turistike dhe në shumicën e rasteve përdoren si motive plotësuese për qarkullime turistike. Por 

nëse vlerësohen dhe ekspozohen si duhet atëherë “çmimi” i tyre rritet dhe kësisoj ato edhe mund 

të marrin primatin e motiveve për lëvizje turistike të karakterit kulturor, etno-social.  

Trashëgimia shpirtërore është shumë  e gjërë dhe paraqitet nëpërmjet formave të 

ndryshme. Ajo ka pasur variacione të ndryshme deri në ditët e sotme. Disa nga format e kësaj 

trashëgimie të cilat bartin kuriozitete dhe motive kulturore për interes shoqëror dhe veçanërisht 

turistik janë:  

a) Besime e bestytni (shtresime para pagane) 

b) Mbijetesa të religjionit natyror tek popullata-Paganizmi:  
1. Kulte: kozmogonike, bujqësore, të bimësisë, kulti i ujit, kulti i gjarprit, kulti i paraardhësve, kulti i votrës. 

2. Vendet e kultit dhe ceremonitë rituale në to. 

c) Doke e zakone familjare: 

1. Zakonet e lindjes 

2. Zakonet e martesës (fejesa, dasma) 

3. Zakonet mortore  

d) Vëllamëria 

e) Kumbaria 

f) Ritet e motmotit (ditëkëndellja, dita e verës-pranverës, Kryemoti- Shëngjergji, vera e madhe, 

mjedisi i verës) 

                                                 
146

 Intervistë me Ukë Xhemaj, Etnolog, Prof. i Menaxhimit të trashëgimisë kulturore në fakultetin Filozofik, 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,  Intervistoi autori. Prishtinë, 15.01.2014.  
147

 Efekti qendër-periferi me shpjegimin:sa më në periferia mundësia e mbrojtjes është më e madhe dhe anasjellta, si 

dhe nën ndikimin e tkurrjes, si rezultat i represioneve të armikut shkaktoi përqendrimin e madh të diversitetit 

kulturor të përfaqësuar nga trashëgimia kulturore deri në ditët e sotme.  
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g) Vallet tradicionale 

h) Folklori burimor (ninullat, përrallat, lirika, epika, këngë pune, këngë historike...) 

i) E drejta zakonore-dokësore.  

Traditat, zakonet, gjuha, festat, ritet, vallet, muzika, këngët, zejet artistike (artizanatet ose 

punëdore) paraqiten zakonisht si potenciale të cilat i takojnë trashëgimisë shpirtërore. Kështu 

këto shprehje janë të përcaktuara dhe definuara edhe në kornizën ligjore të Kosovës
148

 dhe në 

konventat ndërkombëtare
149

. Populli ka ditur dhe ka ruajtur traditat e të parëve dhe ka kultivuar 

sjellje të reja të cilat të gërshetuara me të vjetrat japin ngjyrime interesante me elemente 

autoktone. Këto lloj potencialesh duhet nuhatur ku janë, duhet evidentuar, duhet krijuar inventar, 

duhet vlerësuar e seleksionuar, shpallur të mbrojtura në nivele të ndryshme dhe krejt në fund 

duhet propozuar si vlera të trashëgimisë botërore nëse për këtë janë të mendimit edhe shtetet e 

tjera anëtare të mekanizmave të veçantë ndërkombëtarë. 

Përveç mbrojtjes ligjore e cila është realizuar me një ligj i ricituar deri tani sa herë dhe 

disa përpjekjeve sporadike ende deri tani shoqëria kosovare nuk ka ndërmarrë ndonjë hap të 

unifikuar i cili do të shënonte kthesë në përmirësimin e situatës në këtë fushë.  

Traditat e popullit të Kosovës kryesisht përfaqësohen nëpërmjet zakoneve që ata i kanë pjesë të 

jetës së tyre të përditshme.  

Pritja e ngrohtë e të huajit-mysafirit është njëra ndër tiparet e thëna sidomos nga 

mysafirët për popullin e Kosovës. Kjo kujtojmë se është traditë mbarëshqiptare. Mund të dallojë 

mënyra e mikpritjes dhe lloji i shërbimit por nuk dallon sinqeriteti i shprehur me buzëqeshjen e 

pa rezervuar dhe virtyte të tjera të trashëguara.  

Traditat e popullit shqiptar përfaqësohen edhe nëpërmjet ceremonive  martesore, të cilat 

janë interesante dhe ende të ruajtura në një masë në disa zona periferike (te thella) të vendit. 

Është shumë në interes se sikur edhe për llojet e tjera të traditave variabiliteti i dokeve sidomos 

në martesa ka nuanca të theksuara midis zonave të vogla etnografike në Kosovë. Është  e veçantë 

martesa e zonës së Gores dhe Opojës (cepi më jugor i Kosovës). 

Lidhur me festat, kosovarët kanë disa festa tradicionale por përdorimi i tyre nuk shënon 

ndonjë veçanti për përdorim praktik në fushën e turizmit. Festa të tilla, si ato me origjinë fetare 

dhe nacionale janë më të shprehura tek shtresat e gjëra të popullsisë. Të tilla, si: dy festat e 

bajrameve, krishtlindjet, pashkët, festa e Pavarësisë së Shqipërisë dhe ajo e  ndërrimit të vitit 

kalendarik, duhet shfrytëzuar për të krijuar më shumë motivacion turistik dhe po e njëjta të 

plasohet në treg. Kjo e bën më të begatë ofertën turistike sidomos për turistët e huaj të cilët nga 

kureshtja dhe shkalla e motivimit mësyjnë vendet e panjohura që nga to të krijojnë pikëpamje 

origjinale për kulturën dhe shpirtin e një populli. Këtu sidomos të rëndësishme janë festat e 

karakterit nacional dhe ato fetar.  

Manifestimet e ndryshme rituale të cilat kanë ngelur nga e kaluara ende janë prezentë tek 

populli, sigurisht në një masë të vogël të shprehjes. Pavarësisht se mbi 99% e popullit i takojnë 

besimeve monoteiste, të trashëguara nga e kaluara ende paraqiten rituale dhe shfaqen në forma të 

ndryshme të organizimit, të cilat kanë origjinë të përzier ndër shekuj. Organizimet e ndryshme në 

fillimin e pranverës si: shenjë e fillimit të “beharit”, Shingjergji (Shëngjergji), përcillen me 

aktivitete në zona të ndryshme të vendit dhe nga nacionalitete të ndryshme brenda Kosovës. 

Edhe rituale të tjera bëhen në zona të ndryshme të vendit si: e Kremtja e Ditës së Verës, etj. 

Përveç këtyre: dasmat tradicionale, lojërat popullore të karakterit sportiv, lojëra me karakter 

                                                 
148

 Neni 10, Ligji për Trashëgimi Kulturore (Ligj Nr.02/L-88), tetor 2006. 
149

 UNESCO, Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale, Paris ,17.10.2003, f.33, Prishtinë, dhjetor 

2010. 
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zbavitës (loja me kapuça, filxhana, etj.), këngët epike (të përcjella me Lahutë) janë trashëgimi me 

rëndësi etnokulturore, të cilat duhet të gjejnë aplikim të suksesshëm në ofertën turistike të 

vendit
150

. Veshjet janë trashëgimi kulturore e cila flet për të kaluarën e popullit, origjinën, 

zakonet sjelljen dhe ndikimet në të kaluarën. Veshjet janë të dallueshme brenda shqiptarëve por 

edhe brenda vetë territorit të Kosovës. Veshjet përveç se shprehin anën shpirtërore dhe artistike 

të popullit ato japin edhe ndikimin e mjedisit gjeografik në kushtet dhe rrethanat e kaluara të një 

populli. Janë vizuale (të dukshme) dallimet në veshje të cilat reflektojnë ndikimet e zonave me 

tipare të ndryshme gjeografike si klima, relievi, flora dhe fauna.  

Veshjet me simbolikën e tyre joverbale, që pasqyrojnë një nga segmentet më sensitive të 

folklorit të një populli kanë rëndësi në fushën e turizmit dhe rrjedhimisht në fushën e studimeve 

të gjeografisë turistike dhe asaj humane në përgjithësi. Këto vlera të trashëguara ndër breza 

shfaqin në ditët e sotme motive të cilat nuk rastisen gjithkund. Ato kanë pista orientimi në zona 

të caktuara të cilat japin influencën e tyre dhe kësisoj ndikojnë në orientime dhe qarkullime 

turistike në drejtim të tyre. Për këtë dhe më shumë se kaq interesimi i vlerësimit turistik të 

veshjeve dhe elementëve të tjerë të trashëguara nga populli kosovar duhet të jenë, ndër të tjera, 

në fokus të këtyre studimeve.  Për trashëgiminë kulturore, me theks veshjet, si pjesë integrale të 

tyre, njohës të kësaj fushe thonë: “Trashëgimia kulturore ka vlera të veçanta, ajo të ushqen 

kulturalisht, emocionalisht, të mëson për kohën, i mëson të tjerët për ty dhe ty për të tjerët, ta 

ngritë krenarin, të bënë me traditë, të bënë rrënjës dhe me sukses, të vendos në modernistet, të 

mban me kohën. Tradita-trashëgimia të joshë, të thërret, të kujton, por edhe të obligon ta 

kuptosh, ta konsumosh drejt, ta mbështetësh dhe ta dialogësh drejt në ecjet e saj domethënëse. 

Ajo formon ura komunikimi me të tjerët ..., ta shijojmë, dashurojmë dhe ruajmë këtë pasuri”
151

. 

Veshjet e meshkujve dhe të femrave kanë simbolikën e vet, tregojnë dhe komunikojnë për shumë 

dimensione. Studiues të antropologjisë kulturore pajtohen se përgjithësisht veshjet e në veçanti 

ato popullore janë pjesa më e zhvilluar e një kulture dhe ofrojnë burimin kryesor të informatave 

për jetën e njeriut
152

. Pikërisht për faktin se ato japin informata të interesit të ndryshëm njerëzit, 

në këtë rast turistët kanë interes, dhe këtë duhet ta shfrytëzojë pala pritëse. Kjo duhet kuptuar 

thjesht si në tregti. Nëse ke një mall për treg atëherë atë duhet ta rregullosh për treg, ta sistemosh 

zbukurosh, ta përgatisësh, t’i vësh çmimin e merituar (çmimi varet nga shumë faktorë), ta 

prezantosh e promovosh kualitetin. Me të njëjtën logjikë duhet vepruar edhe në turizëm por duke 

njohur specifikat e “mallit” turistik.  

Veshja është e lidhur me disa koncepte  të cilat pëlqehen në turizëm, andaj kjo është ndër 

pjesët më të vlerësuara të trashëgimisë kulturore. Veshjet fillimisht plotësojnë nevojën e njeriut 

për mbrojtje nga ndikimet ambientale (ftohti, vapa, lagështia, etj.). Simbolika e veshjeve gjendet 

duke i vënë edhe këto raporte: veshja-nevojë ose domosdoshmëri; veshja-bukuri; veshja-pasuri; 

veshja-moral; veshja-mjeshtëri; veshja-art; veshja-gëzim dhe veshja-pikëllim
153

.  

Veshjet në Kosovë kanë nuanca dallimesh midis njëra-tjetrës nga treva e krahina të 

ndryshme  si edhe me viset e tjera shqiptare. Këto modele kulturore të trashëguara nuk njohin 

vijëzimet kufitare e administrative. Ngjashmëri dhe dallime gjithashtu shfaqen edhe me veshjet e 

trashëguara nga popujt  fqinj  dhe popujt e tjerë të Ballkanit. Festivalet e karakterit ndërkulturor 
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ku përfshihen edhe popujt dhe shtet tjera janë shumë interesante për vizita dhe pjesëmarrje 

turistike. Të tillë në Kosovë nuk organizohen. Festivali i Ohrit dikur kishte një karakter të tillë i 

cili tubonte trashëgimi nga e gjithë ish Jugosllavia. Dallimet vijnë natyrshëm nga origjina ndërsa 

ngjashmëritë gjithashtu vijnë natyrshëm nga fqinjësia dhe ndarja e situatave të njëjta ose të 

ngjashme. Kosova, Shqipëria dhe Ballkani në përgjithësi janë të njohur ndër të tjera për pasurinë 

me vlera kulturore të traditës.  

Ndër trevat dhe krahinat etnografike dhe etnogjeografike të njohura në Kosovë me tipare 

të dallueshme të traditës, janë:  Gora dhe Opoja, treva e Hasit, Rugova, Krahina etnogjeografike 

e Dukagjinit, Drenicës, Llapit, Gollakut dhe Anamorava me trevat e Karadakut. 

Vallet tradicionale, muzika burimore (me vegla burimore dhe krijime gjithashtu 

burimore) dhe kënga (folklori i këndimit) janë nga elementet e traditës-trashëgimisë së popullit, 

në rastin tonë atij shqiptar, shumicë në Kosovë dhe etnive të tjera përbërëse në këtë vend. 

Mënyra më e mirë dhe me rëndësi për kapje në kuptimin e kohës dhe të logjikës së organizimit 

dhe përfitimit në ekonominë e turizmit është organizimi i festivaleve të këngëve, valleve dhe 

muzikës tradicionale. Në këto festivale prezantohet shpirti i “krijuesit” popull, i cili ndër breza ka 

trashëguar këto vlera. Të rëndësishme janë edhe përcjellja skenografike dhe performimi me 

veshje tradicionale autoktone të zonave pjesëmarrëse në festivale të cilat gjithashtu janë një 

mundësi ndër më të mirat të prezantimit kompleksë të flokut të një populli.  

Në Kosovë është krijuar një traditë e suksesshme kulturore, Festivalet tradicionale të 

folklorit, në të cilat shfaqen vlera të mirëfillta të trashëgimisë folklorike, skenike, të lojërave 

popullore, valleve, riteve, veshjeve, etj, etj. Disa nga këto festivale mbahen në çdo 4, 2 ose 1 vit, 

si në: Drenas (Gllogovc), Denjë, Gjilan, Shurdhan, Gjonaj-Has, Sofra dardane-Bajram Curri, etj. 

Festivale ku shfaqen vlerat etno-sociale po organizohen të kombinuara edhe me pjesëmarrjen e 

agroprodukteve, vlerat e të cilave të kombinuara me aktivitete të trashëgimisë kulturore japin 

efekte edhe më të mëdha kulturore dhe turistike. Të tilla janë edhe Agro&Etno-fest (Kukaj-

Prishtinë), Festivali i Rrushit Rahovec, festivale të tjerë si në Pejë, Prishtinë, Ferizaj (më 12 

shtator 2013 është organizuar një festival i tillë në Jezercë), etj.   

Numri i veprave punëdore (handcrafts) simbolizon diversitetin e mundësive të lidhura me 

ambientin natyror dhe shpirtin krijues të popullit. Këtu paraqitet një korrelacion me një lidhje të 

fort ku sa më i madh dhe më variabël të jetë numri i veprave zejtare aq më e larmishme është 

natyra dhe vetë potenciali i krijuesve artizanalë. Këtu na paraqiten vegla dore të punuara nga 

guri, druri, leshi, pambuku, hekuri, alumini, bakri, zinku, dhe të kombinuara. Veglat punëdore 

bëhen për aspekt dekorativ dhe funksional, si: vegla muzike, veshje, familjare, pune, etj.  

Zejet e ndryshme të kultivuara jo vetëm në Kosovë kanë ardhur në vazhdimësi duke u paksuar 

deri në ditët e sotme. Në rrethanat e jetës bashkëkohore pavarësisht nga materialet (metal, dru, 

lesh, etj.) çdo ditë e më shumë po kërkohen dhe pëlqehen punimet e dorës, punimet artizanale të 

cilat punohen me aq mund e mjeshtëri nga reliket e trashëguara gjerë më sot.  Mjetet e drurit të 

dedikuara për muzikë, si: çiftelia, lahuta, fyelli, kavalli etj.; për funksione familjare, si: djepi, 

veku, furka dhe  vegla të tjera shoqëruese për tjerrje të leshit; mandej punët e zanatlinjve të tjerë 

si farkëtarët, saraçët, punëtorët e përpunimit të veshjeve(rrobaqepës, etj.) dhe kategori të tjera 

zgjojnë kudo ku paraqiten motivacione turistike si edhe tek ne në Kosovë.  Këto forma janë të 

pranishme edhe sot e kësaj ditë në shumë vendbanime, sidomos urbane të Kosovës.  

Gama e produkteve artizanale, sidomos e atyre produkteve të cilat u thanë më sipër  të 

cilat kanë autenticitet shqiptar bëhen gjithnjë e më interesante ndërsa  në vende të tjera me 

kalimin e kohës  këto janë drejt zhdukjes. Pamundësinë e zëvendësimit të tyre në mungesë të 

zhvillimit të ngadalësuar social dhe ekonomik duhet shfrytëzuar Kosova duke i përdorur këto 
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produkte në kuptimin më pozitiv të mundshëm, për t’i ruajtur e mbrojtur dhe për t’i motivuar 

krijuesit në popull për më shumë aktivitet. Këto produkte mund të përdoren si pjesë e tregut 

turistik dhe zakonisht ekspozohen në rastet e festivaleve, panaireve dhe organizimeve të tjera të 

karakterit të traditës dhe kulturës.  
  

III.3.2.  Trashëgimia jomateriale dhe rregullimi ligjor 

Trashëgimia jomateriale (e luajtshme dhe shpirtërore) është e rregulluar deri në nivelin 

më të lartë të organizimit ligjor ndërkombëtar. Si edhe te kategoritë e tjera të mbrojtura me 

norma ndërkombëtare edhe për trashëgiminë e luajtshme vlen fakti se kjo trashëgimi si të 

vlerësohet se është e rrallë, e veçantë, atraktive e aplikueshme etj., nuk mjafton t’i takojë vetëm 

një populli por bëhet kësisoj trashëgimi e botës mbarë. Përveç kësaj edhe nëse vlerat  e 

trashëgimive nuk arrijnë kontekstin e të qenit me karakter ndërkombëtar ato prapëseprapë duhet 

t’i nënshtrohen legjislacionit vendor-shtetëror dhe si të tilla të mbrohen e ruhen konform 

rregullave adekuate ligjore. Dëmtimi, cenimi dhe çdo ndërhyrje në to sanksionohet me konventa 

ndërkombëtare, duke filluar prej asaj të Hagës e deri te ato të viteve të fundit. UNESCO për 

trashëgiminë jomateriale ka një konventë të veçantë e cila parashtron të gjitha konceptet 

profesionale, të mbrojtjes, obligimet, detyrimet, rekomandimet dhe çdo gjë që lidhet me këtë 

trashëgimi, sidomos për shtete aspiruese që të bëhen palë në këtë konventë ndërkombëtare. 

Kosova nuk është anëtare e kësaj konvente edhe pse mundësia është e hapur edhe për vende të 

cilat ende nuk janë nën Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB), por që kanë një juridiksion 

të caktuar të njohur ndërkombëtarisht
154

. 

Në Kosovë ka shumë mundësi për të pasur suksese të cilat do të gjeneronin potenciale 

dhe motive turistike. Këto motive të kombinuara me të tjerat dhe shtuar edhe shumë motiveve 

natyrore që ka Kosova mund të japin një shtysë të mirë në krijimin e ofertave të ngjeshura 

turistike. Në mungesën e funksionimit normal të institucioneve të “arsyetuara” me mungesë 

eksperience si institucione të reja të dala nga pas lufta në Kosovë shumë nga potencialet e 

trashëgimisë së luajtshme dhe asaj shpirtërore po vazhdojnë të humbasin dhe degradohen dita 

ditës. Sidomos janë të ndjeshme vlerat e popullit tonë në fushën e trashëgimisë dhe traditës si 

këngët, ritet e vallet të cilat jo rrallë kanë mbetur në individ brenda vendit, të cilët i praktikojnë. 

Kemi parasysh këtu kur këta janë në sasi aq të vogël. Dokumentimi dhe regjistrimi, krijimi i 

inventarëve për ta si dhe masa të tjera për mbrojtje dhe kultivim duhet të jenë domosdo 

institucionet e fushës së kulturës në vend. Eposi i kreshnikëve i ruajtur deri në ditët e sotme 

vazhdon të jetë në gjendje kritike nga zhdukja, ndërkohë  paraqet vlerë të lartë të shpirtit krijues 

të popullit shqiptar. Ky epos ve në përdorim edhe lahutën shqiptare, veglën e malësisë së 

Rugovës dhe Alpeve në përgjithësi. 
Në aspektin  ligjor kjo trashëgimi është e rregulluar me  ligjin për Trashëgimi Kulturore Nr. 

02,-88 të aprovuar në tetor 2006. Në LTKMP nuk ka arritur të futet asnjë potencial i kësaj 

trashëgimie të çmuar të popullit të lashtë të Kosovës. Kjo përbën një paradoks më vete dhe 

njëkohësisht është një indikator i qartë i funksionimit të jetës institucionale dhe të orientimit qeveritar 

të vendit. Përveç disa iniciativave të shoqërisë civile, ende nuk kemi ndonjë projekt ambicioz 

qeveritar i cili do të adresonte drejt çështjen e trashëgimisë kulturore në funksion të ruajtjes, 

mbrojtjes, konservimit, restaurimit dhe aplikimit të saj për turizmin si njëra nga fushat shumë 

interesante dhe plotësuese për ekonominë e vendit.   
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III.4. Strukturat demografike dhe sociale në Kosovë me të veçantat e tyre në 

fushën e turizmit 
 

Popullsia me gjithë karakteristikat e saj sociale, etnike, fetare dhe të tjera, i takon 

potencialit  sekondar turistik. Ajo përbën një nga elementët dytësorë më të rëndësishëm në 

studimin gjeografik të turizmit
155

.  

Popullsia është dimension dinamik shoqëror e cila ka ritmet e saj që varen nga faktorë natyrorë 

dhe socio-ekonomik. Në të parin hyjnë motivet dhe fuqia prodhuese e një populli, ndërsa në 

grupin e dytë futen gjithë ata faktorë të cilët ndikojnë në perceptimin e nevojës së individëve për 

shumim të mëtejshëm si dhe në krijimin e kushteve për këto nevoja.  

Dinamika e ndryshimeve demografike në Kosovë ka pasur disa faza dhe përgjithësisht 

ato ishin me trend rritjeje. Shtimi natyror ka qenë i lartë deri në vitet e fundit por ka qenë i 

vonuar për shkak të ngecjeve në mjekësi dhe mirëqenien sociale. Emigrimet kanë qenë pjesë 

tjetër përbërëse e cila ka zvogëluar rritjen e numrit të popullsisë, me gjithë shkallën e lartë të 

natalitetit.  

Përkatësia etnike është strukturë e popullsisë që në Kosovë ka pasur ndryshime në kohë 

dhe në shtrirje. Këto ndryshime nuk kanë prishur boshtin kryesor të përbërjes etnike. Kjo është 

varur nga përbërja shumicë shqiptare në Kosovë dhe nga pakicat e tjera etnike. Rreth 90 me 10% 

ka qenë përgjithësisht raporti  midis shumicës shqiptare dhe pakicave etnike. Pjesën prej 10% e 

përbënin minoritetet tjera etnike si: serb, turk, boshnjak, rom, ashkali, egjiptas, goran, etj
156

.   

Në aspektin e dinamikës sociale (në kuptimin e mirëqenies së përgjithshme-punësimit, 

madhësisë së tij dhe nivelit të të ardhurave) ka pasur variacione në kohë. Përderisa vitet  70-të të 

shekullit të kaluar shënuan përmirësime, në vitet  80-të filluan rëniet për të arritur në vlerat më të 

ulëta në vitet  90-të, si rezultat i largimit me masa represive, të punëtorëve nga puna. Këto 

largime ishin agregate me orientime 100% etnike, dhe të drejtuara nga shqiptarët. Në vitet pas 

luftës 1998/99 fillon ngritja “e lakores” së të punësuarve në sektorë të ndryshëm në nivel vendi.  
 

III.4.1. Struktura etnike dhe impakti i saj në turizmin kosovar 

Përbërja etnike është me interes në fushën e turizmit. Struktura e kombinuar mund të jetë 

arsye për rritje, zgjerim dhe ofertë speciale turistike. Përbërje të ndryshme të strukturës bëhen 

pjesë e motiveve për grupe të caktuara klientësh (turistësh).  Etnitë e ndryshme në botë kapin 

klientelë të madhe turistike ngaqë janë të rralla dhe kanë shkallë të lartë motivacioni (si p.sh. 

aborigjinët në Australi, populli Maori në Zelandën e Re, tofa, fiset siberiane të Rusisë dhe fise të 

tjera në Afrikë, Amerikë, etj).  Ne jemi të vetëdijshëm se një strukturë nacionale çfarë është në 

Kosovë dhe në shumicën e vendeve të tjera nuk i kanë këto premisa për lloje të turizmit etnik, 

por nga struktura heterogjene e banorëve në një vend mund të ketë  ndonjë etni e cila për shkaqe 

të ndryshme të veçantive që ka, mund të jetë target (cak) i ndonjë kërkese turistike nga grupe dhe 

vende të ndryshme.  

Regjistrimi i fundit në Kosovë është mbajtur në vitin 2011. Ai shënon një hap të mirë për 

nevojat e vendit, me gjithë benifitet që ofrojnë projektet e Census-it. Regjistrimi paraprak në 

Kosovë është mbajtur 30 vjet më parë (1981). Duke u bazuar në rezultatet e tij, Kosova vazhdon 

të jetë vend me një përbërje dominuese nga popullsia shqiptare me 93% dhe me 7% të tjera, të 

cilat ndajnë midis tyre këtë përqindje (serb, boshnjak, turq, ashkali, egjiptian, goran,  rom, etj.). 
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kanë qenë gjithnjë më të vogla se kaq.  
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Grafiku 15.  Struktura etnike dhe pjesëmarrja në nivel vendi

157
 

Duke u bazuar në rezultatet e tij, rezulton se Kosova vazhdon të jetë vend me një përbërje 

dominuese nga popullsia autoktone shqiptare me 93% dhe me 7% komunitete të tjera të cilat 

ndajnë midis tyre këtë përqindje (serb, boshnjak, turq, ashkali, egjiptian, goran, rom, etj.). Siç 

shihet në fig. 58 asnjë nga komunitetet e tjera jo shqiptare nuk arrijnë në 2% pjesëmarrje.  Llojet 

e këtyre etnive arrijnë afër 10, shtatë prej të cilëve kanë statusin minoritar.  

 
Harta 16. Hartogrami i përhapjes së minoriteteve, sipas numrit të banorëve në Kosovë  
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(Të dhënat kryesore), f. 60, Prishtinë 2011.   
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Në hartën tematike pasqyrohet mirë shpërndarja e tyre në Kosovë. Ajo ka përqendrim 

minoritetesh në disa komuna të cilat të grupuara janë pasqyruar në 5 nivele (Harta 16). Po të 

vërejmë  hartën  konstatohet se brezi i komunave kufitare duke filluar nga tri komunat veriore, të 

pastra me popullsi serbe, duke vazhduar në komunat perëndimore, jugore dhe juglindore të 

Kosovës, është një përqendrim i madh i minoriteteve.  Komunat në pjesën qendrore dhe veri 

lindore të Kosovës janë gati mono-etnike. 

Hartë-diagrami si metodë grafike statistikore na mundëson që të vrojtojmë katër segmente: 

madhësinë e komunës për nga sipërfaqja (kjo është vizuale-e dukshme), madhësinë e 

pjesëmarrjes së banorëve gjithsej, pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe pjesëmarrjen e të tjerëve.  

Kjo hartë do të ndihmonte në planifikime afatshkurta dhe afatmesme për zhvillim të turizmit në 

nivel vendi dhe komunash
158

.  

 
Harta 17.  Hartodiagram i kombinuar nga struktura etnike shqiptare dhe joshqiptare  

III.4.1.1. Zonat me potenciale turistike dhe përhapja e minoriteteve  

Nga hulumtimet dhe analizat e bëra të paraqitura tek fusha e resurseve kulturore, 

materiale dhe jomateriale (kapitulli aktual, nënë-njësia 2.1) vërehet një përqendrim i resurseve, 

sidomos atyre kulturore (nga që janë më shumë të karakterit kuantifikues) në disa komuna të 

Kosovës. Tani mbi bazën e këtij distribuimi hapësinor është në interes të shqyrtohet nëse ka 

lidhje të shëndosha edhe me përhapjen e minoriteteve në territorin e vendit. Duke u nisur nga 

parimi se kombinimi etnik duhet të jetë aditiv (shtesë) i vyeshëm në rritjen e shkallës së 

atraktivitetit turistik, kulturor, është analizuar edhe përhapja, duke kombinuar resurset kulturore 

turistike dhe shpërndarjen minoritare nëpër komuna. Për këtë qëllim është llogaritur korrelacioni 

i Pearson-it.  
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 Sa herë flitet dhe i referohemi regjistrimit të vitit 2011 duhet ditur se i ka të përjashtuara tri komunat veriore të 

Kosovës: Zveçan, Leposaviç dhe Zubim Potok. Për këto tri komuna vlen vlerësimi i vitit 2012 nga ana e ASK-së.    
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Me anën e këtij funksioni ne provojmë të kuptojmë lidhjen e dyanshme midis dy grupe 

vlerash, variablesh (X dhe Y) (në rastin tonë, mes numrit të banorëve minoritarë –X dhe 

madhësisë së potencialeve kulturore –Y).  

Atëherë vlera e këtij korrelacioni të njohur si Korrelacioni i Pearsonit është r=0.455.  

Kjo vlerë është llogaritur duke aplikuar formulën e Pearsonit: 

 
Nga rezultatet e arritura, me zbatim të funksionit Pearson, ka rezultuar të ketë një 

korrelacion të ulët, përkatësisht një lidhje relativisht të dobët e cila në rastin e përhapjes së 

minoriteteve dhe potencialeve të trashëgimisë kulturore interpretohet kështu: Numri (rritja ose 

zvogëlimi) i minoriteteve (variabla e pavarur) nuk është përcjell me rritje të potencialeve të 

trashëgimisë kulturore (variabla e varur). Rezultati i koeficientit të Pearson r=0.455 e 

argumenton këtë.  

 
Grafiku 16. Korrelacioni i Pearson-it për pakicat etnike dhe fondin e trashëgimisë së mbrojtur kulturore në 

komuna 

Ne jemi të vetëdijshëm se këtu kemi trajtuar një lidhje jo të natyrshme por të dhënat dhe 

analiza, pavarësisht rezultatit janë të dobishme. Në grafik shihet se lidhja është jo lineare dhe se 

ka brishtësi të theksuar në orientim.  

Në aspektin e interpretimit turistik ky rezultat dëshmon se duhet të kemi një konsideratë 

kur bëhen vlerësime  politiko-turistike, studime fizibiliteti, hartime strategjish dhe plane të tjera 

në perspektivë të zhvillimit të vendit dhe turizmit në veçanti. Për plotësim të korrelacionit dhe 

për konsideratën e nevojshme duhet parë nga harta raporti konkret, i cili në fund të fundit e ka 

rritur korrelacionin deri në shkallën 0.455.  

Hartodiagrami i krijuar për të hedhur dritë në raportin e fondit kulturor dhe minoriteteve 

tregon shkallën e raportit dhe madhësinë e saj në nivel komunash. Madhësia e diagramit rrethor 

varet nga numri i minoriteteve në nivel komune (Harta 18). 
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Harta 18. Hartodiagram: Raporti midis pjesëmarrjes së minoriteteve dhe potencialeve kulturore, niveli 

komunal  

III.4.1.2. Minoritetet në Kosovë dhe rëndësia e tyre për turizmin 

Nëse minoritetet shkaktojnë kokëçarje (probleme) në qeverisje, ligjvënie dhe dikastere të 

tjera kjo nuk duhet të ndodhë në fushën e shërbimeve siç është turizmi.  Pikërisht kjo e fundit 

duhej të ishte modeli për të edukuar të tjerët, se si ky mekanizëm shoqëror funksionon kaq mirë 

në këtë sferë dhe si ndikon në relativizmin e raporteve ndërnacionale, ndërfqinjësore dhe 

ndërfetare. Në fillim theksuam se si “relikte” të ndryshme popullsishë si aborigjinët dhe të tjerë 

janë vënë në shënjestër të klientëve të ndryshëm turistik nga bota. Ky është dimension i madh 

por tek ne kjo ka kuptime të tjera. Etnitë në Kosovë kanë klientelën e tyre, e cila me variacione të 

tjera kombinimesh krijon favore dhe pasuron variabilitetin kulturor.  

Roli i komunitetit goran në Kosovë në faza të ndryshme të historisë së Kosovë nuk ishte i 

pëlqyer (kjo sidomos në vitet 90-të të shekullit të kaluar) po kjo nuk e zbeh pasurinë kulturore të 

këtij komuniteti nga vetë ekzistenca e tij (gjeneza) e deri te përshtatshmëria natyrore dhe 

kulturore me gjithë ndikimet e mundshme ndër dekada e shekuj. Kombinimi fe, etni, gjuhë dhe 

tradita e zakone me përqendrim të lokalizuar në jug të Kosovës është me plot interes për turistë. 

Është një oaz, i cili ka mjaft larmi, kuriozitete, enigma dhe atribute të tjera që e bëjnë të jetë 

mjaft nxitës. 

Komuniteti serb me prezencën e tij, më shumë të përhapur krahasuar me grupin paraprak, 

mund të jetë një levë e rëndësishme për të stimuluar prurje turistësh me origjinë sllave, në 

Kosovë. Kjo prezencë relikte është pasuri e cila nuk ka arritur të shfrytëzohet nga shumica 
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shqiptare. Përkundër kësaj, deri më sot, nën ndikimin e politikës fqinje, nga Serbia pikërisht ky 

komunitet, është instrumentalizuar mjaft dhe kësisoj është bërë pjesë e vlerave negative të 

përfaqësuara me imazh jo të mirë për vendin. Pushteti lokal dhe qendror në Kosovë duhet të 

angazhohet jo vetëm deklarativisht por në themel që të krijojë rrethana të reja ku vlerat të vihen 

përpara dhe mbi bazën e tyre të përfitohet, në mënyrë që perspektiva pozitive të jetë më e 

shpejtë, më e afërt dhe më e sigurt. Ky komunitet ka përhapje shumë heterogjene (fig. 62). Pjesa 

më e madhe e tij është e përqendruar në tri komunat veriore të vendit (Zveçan, Leposaviq dhe 

Zubim Potok) dhe nuk besohet që në një të ardhme të shpejtë të krijojë kushte për vizita turistike, 

sidomos nga jashtë. Lidhjet e tyre kryesore formale dhe joformale janë me vendin amë, Serbinë. 

Në pozitë me të mirë janë pjesa tjetër e kësaj minorance sidomos ajo e Graçanicës, Novobërdës 

dhe Shterpcës. Në Graçanicë ndodhet njëri nga 4 monumentet kulturore të Kosovës, të mbrojtura 

nga UNESCO, ndërsa në Shtërpcë ndodhet qendra turistike, rekreativo sportive Brezovica.  Të 

dy këto resurse e vejnë në pozitë të pëlqyer dhe me perspektivë turistike këtë komunitet dhe këto 

komuna.  

Komuniteti RAE (rom, shkali dhe egjiptian) janë gjithandej të përhapur edhe në vendet e 

tjera dhe nuk kanë ndonjë specifikë të theksuar. Në Kosovë ka një përhapje të theksuar në disa 

komuna si: Pejë, Podujevë, Fushë Kosovë, Obiliq, Ferizaj, etj.  

Mjaft me interes duhet vlerësuar prezenca e minoritetit turk në Kosovë. Relacionet mjaft 

sensitive, shumicën e herëve pozitive midis Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi, me Turqinë 

janë për t’u dëshiruar. Këtë lidhje e forcon edhe prezenca e minorancës turke në Kosovë. 

Epiqendra e këtij komuniteti është Prizreni dhe komuna e re, Mamusha. Në kapitullin në 

vazhdim do të njihemi më në detaje me prurjet turistike me origjinë nga Turqia.  Prezenca e 

popullsisë me këtë përkatësi etnike e cila në Kosovë gëzon të gjitha të drejtat të cilat i ka të 

garantuara edhe me ligj është pasuri e cila duhet shfrytëzuar më shumë se tani. Kjo,  e pasuruar 

edhe me shumë monumente të frymëzuara dhe ngritura nga  koha e Perandorisë Osmane, 

pasardhës kryesorë të të cilës janë turqit, e bën Kosovën të jetë shumë atraktive për vizita nga 

ana e turistëve me origjinë turke dhe jo vetëm. Në territorin e Kosovës, në fshatin Mazgit të 

komunës së Kastriotit (Obiliq) gjendet varri i njërit nga Sulltanët e Perandorisë më të madhe të 

kohës, Sulltan Murati. I vrarë më 1389 në betejën e njohur të Fushë Kosovës, ai varroset aty dhe 

me këtë rast është ngritur edhe një tyrbe, monument i arkitekturës osmane i cili është më i vjetri i 

këtij lloji në Kosovë. Ky monument kulture ka mundësi shumë të mira për përdorim turistik. 
  

III.4.2. Vitaliteti, grupmoshat e popullsisë dhe përshtatshmëria me fuqinë punëtore në 

turizëm 

Piramida e popullsisë është një model tablo e cila përdoret për të treguar vitalitetin e një 

populli. Kjo piramidë në Kosovë për dekada me radhë ka qenë mjaft mirë e dizajnuar. Tani, kjo 

piramidë ka pësuar ndryshime në  strukturën moshore sipas grupmoshave (fig.6). Megjithatë 

ende qëndron mirë. Nga rezultatet në këtë grafik konstatohet se tri grupmoshat kryesore janë 10-

14, 15-19 dhe 20-25 vjeç. Ndryshe shihet pjesëmarrja e komunitetit serb. Grupmoshat me 

pjesëmarrjen më të madhe të popullsisë janë më lart në piramidë. Ato fillojnë nga  20-24, e deri 

në 30 vjeç. Me pjesëmarrje të lartë dhe me dallim të madh nga shqiptarët janë grupmoshat prej 

40-60 vjeç.  

Modeli i ndërtuar piramidal  në Kosovë është ende i mirë dhe shkon në favor të zhvillimit 

perspektiv të turizmit në Kosovë. Grupmoshat kryesore janë ato të rinisë e cila pritet të edukohet 

dhe t’i përgjigjet nevojave të tregut dhe nevojave të shoqërisë kosovare e cila ndër të tjera duhet 

të orientojë energjitë edhe në fushën e turizmit. 
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Grafiku 17. Gjysmë piramida e ndërtuar nga popullsia shqiptare dhe komuniteti serb

159
 

Popullsia e prej 5-24 vjeç e cila konsiderohet në proces edukimi përbën 39% të popullsisë 

së  gjithëmbarshme në Kosovë, ndërsa popullsia prej 25-64 vjeç përbën rreth 45% të popullsisë. 

Këto dy grupacione tregojnë për vitalitetin e popullsisë dhe potencialin e fuqisë punëtore, si 

rrethanat e tjera të këtij resursi human që janë në rregull. Rezultati prej 39%, popullsi në proces 

shkollimi, do të thotë se ka mundësi të mira të cilat në të ardhmen duhen shfrytëzuar. Kjo forcë 

rinore duhet kanalizuar në drejtime adekuate shkollimi, të orientuara mbi bazën e planifikimeve 

dhe nevojave të shoqërisë, konform resurseve natyrore, politikave sociale dhe ekonomike për 

zhvillim dhe mirëqenie në Kosovë.   
 

III.4.2.1. Struktura fetare e popullsisë dhe impakti i saj në turizmin kosovar 

Përbërja e ndryshme fetare në nivel vendi dhe në nivele të ndryshme lokale duhet kuptuar 

si vlerë e  kultivuar ndër shekuj tek një popull. Populli shqiptar në të gjitha viset (Shqipëri dhe 

trevat e tjera, përfshi edhe Kosovën) e ka kultivuar ndër shekuj përbërjen heterogjene fetare si 

askush tjetër më mirë. Përballë kësaj, në Kosovë është dominues besimi islam, i cili së paku deri 

më tani ka shprehur tolerancën e vet në të gjitha nivelet ndaj besimeve të tjera në pakicë, si asaj 

katolike, e përfaqësuar nga popullsi shqiptare dhe ndaj besimit ortodoks, i cili në Kosovë në mbi 

90% përfaqësohet nga komuniteti serb. Shtrirja e përkatësisë etnike me atë fetare në Kosovë ka 

një simetri të madhe, sikur  u përmend më lart.   

Deri tani nuk është folur dhe nuk është propaganduar as në fusha të tjera e as në sferën e 

turizmit mbi vlerat e besimeve, unitetin dhe kooekzistencën e shqiptarëve me fe të ndryshme. 

Shqiptarët e kanë përdorur këtë atribut pozitiv, kryesisht në raste mbrojtjeje ndaj propagandave 

dhe agjenturave antishqiptare. Është koha kur këto vlera shqiptarët duhet t’i përdorin dhe t’i 

shfrytëzojnë për të mirën e vet dhe jo vetëm kaq. Ato vlera të kultivuara, ky popull  duhet t’i bëjë 

vlera të njerëzimit dhe për to duhet të marrë sadisfaksionin e duhur. Prezantimi dhe promovimi i 
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 Të dhënat janë marr nga rezultatet e  regjistrimit të popullsisë (2011), nëpërmjet: http://census.rks-

gov.net/istarMDAS/MD/dawinciMD.jsp?a1=-C&a2=mF0&n=$$$1$$$$$$$&o=&p=hm&sp=null&l=0&exp=0 

 

0.00 5.00 10.00 15.00 

00-04 vjeç 
05-09 vjeç 
10-14 vjeç 
15-19 vjeç 
20-24 vjeç 
25-29 vjeç 
30-34 vjeç 
35-39 vjeç 
40-44 vjeç 
45-49 vjeç 
50-54 vjeç 
55-59 vjeç 
60-64 vjeç 
65-69 vjeç 
70-74 vjeç 
75-79 vjeç 

80 vjeç e më shumë 

Serb % 

Shqiptar % 

http://census.rks-gov.net/istarMDAS/MD/dawinciMD.jsp?a1=-C&a2=mF0&n=$$$1$$$$$$$&o=&p=hm&sp=null&l=0&exp=0
http://census.rks-gov.net/istarMDAS/MD/dawinciMD.jsp?a1=-C&a2=mF0&n=$$$1$$$$$$$&o=&p=hm&sp=null&l=0&exp=0


92 

 

vlerave të një populli, i mënyrës së jetesës dhe jo vetëm kaq, duhet të jenë pjesë e programeve  

lokale dhe nacionale të akterëve (aktorëve-bartësve aktiv) kryesorë që merren me zhvillimin e 

turizmit në vend. Me asgjë më mirë, se sa me turizëm, nuk mund të shpërfaqen vlerat e një 

populli. Ai popull mund të fitojë përveç kulturalisht, edhe financiarisht dhe mund të rrisë 

performancën sociale dhe politike të tij.  

 
Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Rezultatet përfundimtar.  Të dhënat kryesore. Regjistrimi i 
popullsisë, 2011

160
 

Grafiku 18. Pjesëmarrja e feve në popullsinë e tërë, në Kosovë  

Nga regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2011 në Kosovë, pasqyrat japin këto të 

dhëna: nga të regjistruarit, feja islame është deklaruar në masën prej 95.6%, feja katolike me 

2.2% , ortodokse me 1.5% dhe gjithë grupimet e  tjera të mundshme me 0.7%
161

. Kjo larmi e 

feve në territor jo të madh siç janë trojet shqiptare dhe në Kosovë në veçanti, është strukturë e 

pëlqyer në kuptimin e vlerave që ngërthen prandaj edhe vlerësohet në fushën e turizmit.  

 
Grafiku 19. Krahasimi përfaqësues i besimit në Kosovë me potencialet e trashëgimisë kulturore. 

Pjesëmarrja e trashëgimisë kulturore (këtu përfshihet vetëm ajo materiale), nëse i 

referohemi LTKMP dhe pjesëmarrja e feve kanë një asimetri të theksuar (Grafiku 19). Numri i 
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 Ky regjistrim i pranuar edhe nga EUROSTAT dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtarë nuk përfshin tri komunat 

veriore të Kosovës, Zubin Potopk, Leposaviç dhe Zveçan. Meqenëse struktura nacionale e këtyre komunave është e 

dominuar nga banorë serbë atëherë rezultati përfundimtar i pjesëmarrjes së religjionit do të ndikojë në një rritje të 

lehtë të përqindjes së religjionit ortodoks.  
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 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Rezultatet përfundimtare-Të dhënat Kryesore, Regjistrimi i 

Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë, f. 62,  Prishtinë, 2011. 
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potencialeve të trashëgimisë kulturore shqiptare me elemente krishtere (katolik dhe ortodoksë) 

është 11.5 herë më e përfaqësuar sesa është pjesëmarrja e besimit përkatës në gjithë popullsinë e 

Kosovës. Krejtësisht ndryshe është situata me trashëgimitë kulturore kosovare të ritit islam, ku 

për dallim ndaj atij të krishter, pjesëmarrja e potencialeve të trashëgimisë kulturore është 1.8 herë 

më e vogël se sa pjesëmarrja e besimit islam në gjithë popullsinë e Kosovës.  

Me mjaft interes duhet parë përhapja dhe raporti në nivel komune të tri konfeksioneve 

kryesore fetare në Kosovë. Analiza gjeostatistikore e realizuar për këtë qëllim ka për objektiv 

vizualizimin hartografik dhe tematik të situatës faktike në nivel vendi, nëpër komuna (Harta 19). 

Turistët janë njerëzit e zakonshëm që zgjedhin një rrugë duke u motivuar nga diçka që 

për ta është shumë personale. Ata frymëzohen, nxiten dhe mbushen plot motiv për një kohë të 

gjatë dhe për një kohë shumë të shkurtër zgjedhin destinacionin e tyre të dëshiruar. Shumë 

personale është gjithashtu ndjenja e besimit, andaj me specifika autoktone ajo shndërrohet në 

motiv shtesë të grupeve (klientelës) të caktuara të turistëve për të vizituar komunat, zonat ose 

lokalitetet e veçanta turistike. Këto grupe bashkësish fetare me gjithë mënyrën e tyre të jetesës 

dhe gjithë atributet e tyre, janë të shpërndara në disa pjesë të Kosovës. 

 
Harta 19. Distribucioni hapësinor i besimeve kryesore në komunat e Kosovës

162
 

Nga analiza në hartën tematike dallohet se komuniteti me besim islam ka shtrirjen 

dominuese në gjithë territorin e vendit përjashtuar tri komunat veriore dhe disa komuna të reja të 
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 Mungojnë të dhënat për Zveçan, Leposaviç dhe Zubim Potok (Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare,  

2011).   
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ngritura nga procesi i decentralizimit, si: Parteshi dhe Ranilluku. Komuniteti ortodoks ka shtrirje 

në komunat veriore në kufi me Serbinë, si: Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok, si dhe komunat 

si: Shtërpca, Graçanica, dhe komunat e vogla të sipërpërmendura. Komuniteti katolik ka shtrirje 

disperse me përqendrim në disa komuna, si: Viti, Klinë, Gjakovë, etj. Klina me Gjakovën kanë 

afërsinë dhe bashkohen njëra me tjetrën ndërsa shumë interesante është lokacioni i komunitetit 

katolik dhe funksionimit të tij në komunën lindore të Kosovës, Vitinë. Ky komunitet është i 

shtrirë në disa vendbanime në rrëzat e maleve të Karadakut (mali i Zi i Shkupit). 

Lokacionet e këtyre komuniteteve fetare të ndërlidhura me resurse natyrore dhe kulturore 

janë atraktive. Ato në perspektivë duhen trajtuar me vëmendje. Analiza duhet përqendruar në 

specifikat e tyre, në lidhjen me natyrën dhe funksionimin me të tjerët. Edhe llojet etnike edhe 

këto fetare kanë lidhjet e tyre shpirtërore dhe nacionale me komunitete të tjera brenda dhe 

sidomos jashtë vendit, prandaj kjo duhet studiuar mirë dhe duhet evidentuar e analizuar si pjesë e 

klientelës së mundshme.  
 

III.4.3. Struktura sociale e popullsisë, të veçantat e saj në funksion të turizmit  

Popullsia është komponente e veçantë turistike më rëndësi të theksuar. Ajo bën pjesë në grupin e 

potencialeve sekondare turistike. Veçantitë e saj janë me interes për vlerësim, në mënyrë që të 

orientohen drejt ekonomitë e vendeve, mbi bazën e së cilës synohet rregullimi i mirëqenies së 

përgjithshme qytetare. Me mjaft interes është trajtimi dhe vlerësimi i fuqisë punëtore (workforce) 

për nevojat e turizmit brenda vendit. 

Kosova është shtet i ri që trashëgon histori të gjatë. Marrëdhëniet midis punëtorëve dhe 

punëdhënësve kanë lëvizur nga marrëdhëniet e centralizuara socialiste në një brishtësi gjatë 

viteve 90-të të shek. XX,  deri  në një orientim kapitalist me trend drejt ekonomisë së tregut të 

lirë.  

Lëvizjet e paraqitura në tri varietete të ndërprera nga kriza ekonomike dhe nga lufta 

(1998/99) kanë shkaktuar prishje të rendit normal dhe të raporteve të mirëfillta midis 

punëdhënësve dhe punëmarrësve. Kjo  brishtësi është përcjellë me shkëputje nga profesionet për 

një e më shumë dekada, me  dallime të theksuara midis gjeneratave ku pikëpamjet dhe qasja ndaj 

punës është me shumë diferenca dhe jo lehtë e kalueshme, etj. 

Ekonomia e vendit është në gjendje jo të mirë për shkak të rrethanave në të cilat ka kaluar 

Kosova (më gjerësisht flitet në njësinë 6). Aktualisht performanca ekonomike, rezultat i së cilës 

është mirëqenia qytetare, tregohet më së miri në nivelin e PBB (GDP) për banorë.  

Autorët Baum dhe Szivas
163

, argumentojnë se aftësia për të krijuar mundësi punësimi dhe 

në këtë mënyrë të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të një kombi 

është një motiv i vërtetë i mbështetjes së qeverisë për turizmin në çdo vend, pavarësisht nëse 

vendi shkon plotësisht në rënie, nëse ekonomia është e zhvilluar apo është më pak e zhvilluar.  

Autorët, besojnë dhe ne po kështu, se turizmi është një nga sektorët e rëndësishëm ekonomik që 

krijon mundësi të mëdha punësimi. Duke analizuar më tej, ata shohin se është në interes 

kombëtar vlerësimi i turizmit për kombin duke treguar se pavarësisht nga ekonomia e vendit 

mbështetja qeveritare është e domosdoshme. 

III.4.3.1. Pjesëmarrja në punësim dhe shkalla e papunësisë përballë turizmit 

Strukturat dhe kategoritë e ndryshme sociale në Kosovë kanë mospërputhje me 

grupmoshat e popullsisë. Grupmoshat e punës (15-64 vjeç) në Kosovë janë shumë të 
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përfaqësuara në pjesëmarrje. Ato  përbëjnë 66% të popullsisë së gjithëmbarshme në vend 

(Tab.8). Më saktësisht, kjo është mosha e plotë e popullsisë së destinuar për tregun e punës. Në 

fushën e turizmit është i mirënjohur fakti se grupmoshat e popullsisë së re, 15-24 vjeç duke 

vazhduar edhe me të rriturit kryesisht deri në 35 vjeç, janë moshat më të pëlqyera për angazhim 

në sektorët e ndryshëm turistik (hoteleri, gastronomi, operatorë dhe agjenci turistike, kompani 

transportesh, etj.). Për të vlerësuar këtë strukturim të punësuarve dhe të papunëve si dhe 

kategoritë e tjera të ngjashme (aktive, jo aktive, NEET
164

, etj.), do t’i vështrojmë në të dhënat e  

tabelës së mëposhtme:  
Tab. 8. Popullsia, popullsia në moshë pune, fuqia punëtore, të rinjtë, etj, (2012)

165
  

Kodi Kategoria Numri Pjesëmarrja (%) 

A Popullsia gjithsej 1,807,126 100 

a1 Popullsia në moshë pune (15-64 vjeç) 1,189,019 66 

a2 Popullsia e moshuar (+65) 126,692 7 

a3 Fëmijët (0-14) 491,415 27 

a1 Popullsia në moshë pune (15-64 vjeç) 1,189,019 100 

a11 Fuqia punëtore (persona aktiv) 438,544 37 

a12 Persona jo aktiv 750,476 63 

a11 Fuqia punëtore (persona aktiv)-(15-64 vjeç) 438,544 100 

a111 Të punësuar 302,844 69 

a112 Të papunë 135,700 31 

a11 Fuqia punëtore (persona aktiv)-(15-64 vjeç) 438,544 100 

a11r Fuqia punëtore tek të rinjtë (15-24 vjeç) 78,635 18 

a11r Fuqia punëtore tek të rinjtë (15-24 vjeç) 78,635 100 

 
Të punësuar 35,164 45 

 
Të papunë 43,471 55 

a112 Të papunë (15-64 vjeç) 135,700 100 

  Të papunë (15-24 vjeç) 43,471 32 
  

Tabel e përpunuar nga autori. 

Rezultatet e të dhënave të dala nga Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) e të përpunuara për 

qëllime  studimi, tregojnë klasifikimin e tregut të punës për popullsinë e Kosovës. Duke filluar 

nga e përgjithshmja (e gjithë popullsia në Kosovë) drejt të veçantës (numri i të punësuarve dhe i 

të papunëve e sidomos atyre të moshës rinore), diferencohen kategoritë e ndryshme për nga 

numri dhe pjesëmarrja.  

Kosova duke qenë shtet i ri dhe duke mos trashëguar ndonjë ekonomi të suksesshme 

ballafaqohet me shumë probleme ekonomike dhe jo vetëm, të cilat prodhojnë përveç tjerash edhe 

një shkallë të lartë papunësie. E shprehur ndryshe, prej  1,189,019 qytetarëve të Kosovës që janë 

në moshë pune (tab. 8), 63% e tyre janë persona joaktivë. Ky kontingjent është mjaft shqetësues 

për ekonominë dhe perspektiven socio-ekonomike të vendit. Pjesa tjetër prej 37% përbën fuqinë 

punëtore, përkatësisht personat aktivë, të cilët janë kontingjenti më i freskët i shoqërisë. 

Megjithatë ky “aktivitet” (grupi i personave aktivë) nuk është  i rregulluar mirë në Kosovë, sepse 

31% prej tyre nuk janë të punësuar (135,700 persona). Pjesa tjetër e kësaj fuqie punëtore 69% e 
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saj janë të punësuar. Kjo pjesëmarrje e shprehur në numër (302,844 punëtor) në fakt përbën 

numrin e përgjithshëm të punësuarve në Kosovë, në vitin 2012.  

Të rinjtë me fokus turistik (15-24) përbëjnë 18 % të fuqisë punëtore (popullsisë aktive). 

Kjo është një shifër premtuese, por kur shohim se pjesëmarrja e të papunëve të kësaj kategorie 

arrin në 55% atëherë dalin probleme të tjera që kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje. Edhe një 

krahasim tjetër e bën këtë grupmoshë të të papunëve, të jetë mjaft sensitive në Kosovë, të jetë në 

pozitë shumë të skajshme: nga gjithë të papunët, të rinjtë marrin pjesë me 32 %. Kjo vlerë e 

madhe përballë vlerës së të punësuarve të rinj (12%) ndaj të punësuarve gjithsej, tregon se të 

rinjtë nuk kanë mundësi të mirë punësimi. Gjasat e tyre për punësim në raport më të rriturit janë 

më të vogla.  

Nga të dhënat e AFP, një tjetër kontingjent i moshës rinore paraqet shqetësim të madh, jo 

vetëm për faktin se kjo moshë përbën interes të madh për turizmin. Kjo kategori njihet në 

literaturë si NEET
166

. Ajo përfshin gjithë të rinjtë jo aktivë të cilët nuk janë në proces arsimimi 

dhe trajnimi, siç edhe nuk janë në punë. Këta të rinj prej 126,200 persona përbëjnë 35% të gjithë 

të rinjve në Kosovë.  

Duke parë fillimisht kontingjentin e lartë të rinisë në Kosovë, një pjesë shumë e madhe e 

tyre ishin të papunë përkundër që ishin aktivë, dhe pjesa tjetër e NEET personave, rezulton që 

ndikimi i zhvillimit të turizmit në të ardhmen,  të krijojë shumë lehtësira në këtë segment. Kjo, 

duke e lidhur edhe me konkluzionet e Baum dhe Szivas
167

, ngarkon me përgjegjësi qeveritë, të 

cilat në të ardhmen duhet ta shohin turizmin jo si alternativë por si projeksion të nevojshëm për 

të zhvilluar vendin, duke krijuar vende të reja pune dhe kësisoj të përmirësohet mirëqenia 

individuale dhe e përgjithshme në vend. 

III.4.3.2. Punësimi sipas gjinisë 

Nga shuma e përgjithshme e popullsisë në moshë punë (1,189,019), 25 % e tyre janë të  

punësuar.  Prej numrit të meshkujve në moshë pune, 40% janë të punësuar në raport me femrat 

që nuk kalojnë më shumë se 11%. Ky disnivel punësimi është rezultat i jo aktivitetit të femrave 

(pjesëmarrjes shumë të lartë të tyre në këtë kategori) dhe shkallës së lartë të papunësisë si 

rezultat i rrethanave nëpër të cilat ka kaluar shoqëria në Kosovë: mosshkollimi i femrës, mos 

angazhim në punësim, etj.  

 
Tab. 9. Raporti i popullsisë në moshë pune me popullsinë e punësuar sipas gjinisë 

Meshkuj në moshë pune 601,994 
 Meshkuj të punësuar 240,005 (39.9 %)/100% 

Femra në moshë pune 587,025 
 Femra të punësuara 62,839 (10.7 %)/100% 
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 NEET u përdor për herë të parë në Britaninë e Madhe dhe tani ka kohë që përdoret gjithandej duke u bërë 

kategori e veçantë, e njohur në vitin 2013 edhe nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (International Labor 

Organization). 
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Grafiku 20. Dallimi gjinor në pjesëmarrjen e të punësuarve 

III.4.3.3. Punësimi sipas aktiviteteve  

Nga numri i përgjithshëm i aktiviteteve (tab. 10), 6% e të punësuarve janë angazhuar në 

sektorin e parë (primar), 14% në sektorin e dytë (sekondar) dhe  80% e të punësuarve në sektorin 

e tretë (terciar).  Degët që më së shumti kanë punësuar janë: prodhimi me 14.3%, tregtia 13.4%, 

arsimi 12% dhe ndërtimi punësonte  9.5%
168

. 
Tab. 10. Pjesëmarrja e të punësuarve sipas aktiviteteve dhe gjinisë

169
 

 
Nga aktivitetet që  lidhen me turizmin në të cilat kishte të punësuar, janë: 

- Aktivitete akomodimi dhe shërbime ushqimi, 4.8%  

- Arti, zbavitja dhe rekreacioni, 2.2% 

- Transport dhe depozitim, 3.5%, etj. 

Përballë dëshirës për studim dhe nevojës për besueshmëri nga realiteti social dhe ekonomik në 

vend, krahasojmë edhe këto të dhëna të tjera: numri i të punësuarve në sektorin e turizmit 

(hoteleri dhe restorante) është  6.478 në vitin 2008 deri në 7.389, në vitin 2012. Shprehur me 

vlera relative, sektori turistik ka shënuar zvogëlim: nga 7.3%  në vitin 2008, në 5.1% në vitin 

2012
170

.  
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 ASK, Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, 2012 në Kosovë, f. 13, ASK, shtator 2013. 
169

 ASK, “Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, 2012 në Kosovë”, f. 14, ASK, shtator 2013. 
170

 ASK, Seria 3: Statistikat ekonomike, Rezultatet e Anketës strukturore të ndërmarrjeve 2008-2012, f. 12, ASK, 

Prishtinë, 2013. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Meshkuj të punësuar Femra të punësara 

P
je

së
m

ar
rj

a 
n

ë
 %

 



98 

 

Të ngjashme dhe të lidhura me turizmin janë edhe aktivitetet të cilat pranojnë të punësuar, si:  
- Bujqësi, 4.6% 

- Tregti me shumicë dhe pakicë, 13.4% 

- Aktivitete administrative dhe shërbime mbështetëse, 4.7%, etj. (Tab. 10).  

Statistikat e fuqisë punëtore në Kosovë lënë për të dëshiruar prandaj është i pamundur definimi i 

saktë i të punësuarve në aktivitete dhe profesione, ekzaktësisht aty ku punojnë. 

 

III.4.3.4. Kohëzgjatja dhe mënyra e punës në funksion të kohës së lirë  

Parakusht për qarkullime turistike është koha e lirë dhe mjetet e lira. Kjo “abc” e turizmit 

nuk mund të funksionojë në vendet ku ndonjëra prej këtyre dy kushteve nuk funksionon.  

Nga 100% e të punësuarve në Kosovë, 66.3%
171

 e tyre punojnë nga 40-48 orë pune në javë. Nëse 

orari prej 8 orësh në ditë konsiderohet orar i pranueshëm i punës, atëherë të punësuarit punojnë 

më shumë se normalisht. Java e plotë e punës duhet të ketë 5 ditë me nga tetë orë, përkatësisht 40 

orë në javë. Në fakt nga kjo rezulton që një numër i konsiderueshëm punojnë edhe ditën e 

shtunë. Kjo cenon drejtpërdrejt faktorin e sipërpërmendur, kohën e lirë gjatë fundjavës, e cila 

mund të destinohej për qarkullime turistike. Fundjava 2, 2.5 ose edhe fundjava e gjatë-long 

weekend prej 3 ditësh (e premte, e shtunë dhe e dielë) është njësia më e vogël kohore për 

qarkullime turistike). Nëse kjo njësi cenohet atëherë rrjedhimisht është cenuar i gjithë sistemi i 

kohës për qarkullime turistike. Këtij konstatimi i përshtatet edhe deklarimi i të punësuarve prej 

34.7%
172

 që punojnë të shtunave dhe 13 % që punojnë të dielave. Në disfavor të qarkullimeve 

turistike, në veçanti ritmit të preferuar të aktiviteteve rekreative, ishin edhe 28% e të punësuarve, 

të cilët punojnë me turne.  

Duke e krahasuar me vendet fqinje dhe vendet e Bashkimit Evropian, Kosova ka  shumë 

hapësirë për përmirësim në çdo fushë sociale (të punësimit, mospunësimit,  joaktiviteti, etj.). Me 

37% pjesëmarrje në fuqinë punëtore (pjesa tjetër të papunë) ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës 44% 

dhe vendeve të Bashkimit Evropian 72%, Kosova është 1.18 herë më keq se Bosnja dhe 

Hercegovina (B&H) dhe 1.95 herë më keq se BE.  

 

III.5. Gjendja politike, ekonomike dhe shoqërore në Kosovë me ndikimet e saj 

          në zhvillimin e turizmit 
 

Termi politikë pashmangshëm është termi më i përsëritur në Kosovë. Ky term ka evoluar 

së përdoruri ashtu si ka evoluar edhe gjendja politike dhe socio-ekonomike e Kosovës. Kosova 

ka kaluar nëpër disa faza të veçanta të zhvillimit, të cilat kanë krijuar një cikël, sikur se ky cikël 

të jetë i koordinuar. Sigurisht, nuk besohet të jetë i tillë por kur shihet nga retrospektiva vërehet 

se koha prej 10 vitesh ka qenë maksimalja për të filluar cikli i ri i ndryshimeve në Kosovë. Këto 

cikle, për të mos shkuar më larg, janë përsëritur që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore 

(LDB) e deri më sot.  Nuk mund të kuptohet realiteti i sotëm në Kosovë nëse nuk dihet si ka ecur 

ajo (Kosova) gjer më sot, cilat kanë qenë sukseset dhe dështimet e saj, cilat kanë qenë pengesat 

dhe avantazhet në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. Politika, ashtu si në shumë vende ka qenë 

promotori i pengesave dhe ngulfatjës
173

 së Kosovës, reflektimi i të cilës ka prekur fushat e tjera 

të jetës së qytetarëve në Kosovë. Politika i paraprin zhvillimit shoqëror dhe ekonomik, por në 
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rastin e Kosovës me gjithë ritmet pozitive, ngecjet kanë qenë evidente në çdo kohë. Edhe në 

kohen e trendeve të rritjes shihen stagnime (zhagitje, pengesa), sidomos kjo vërehet atëherë kur e 

krahasojmë me vende të tjera sidomos të rajonit. Ndodh edhe e kundërta, kur zhvillimi shoqëror 

dhe ai ekonomik, krijojnë bazament dhe nuk lejojnë devijim të linjës politike drejt cakut.  

Kosova, duke qenë pjesë e okupuar nga Serbia, që nga viti 1912 e këtej, bëhet në 

vazhdimësi pre e intrigave dhe manipulimeve të politikës serbe e më vonë edhe asaj jugosllave. 

Nëse shumica e shteteve kanë pasur një zhvillim të mirëfilltë pas LDB, këtë pjesërisht e kishte 

edhe Kosova. Ajo nuk do të jetë asnjëherë e barabartë me Republikat e tjera në ish Jugosllavi. 

Kjo, jo për faktin e meritave sepse kështu nuk duhej të veprohej, po realisht ndodhi për faktin e 

ndëshkimeve. Nuk ishte i mjaftueshëm fakti se ajo mbahej padrejtësisht e ndarë nga vendi amë, 

Shqipëria dhe se mbi kurrizin e saj përfitohej shumë
174

, por “duhej” që në çdo aspekt ajo të 

pengohej. Nëse shohim investimet e përfituara nga grandet shtetërore jugosllave, disa prej të 

cilave edhe ndërkombëtare, atëherë qartë duket devijimi politik kundrejt realitetit në terren. Ato 

investime në Kosovë kanë qenë krahasimisht më të vogla, më të vonuara
175

, dhe jo të arsyetuara, 

e me funksion efiçent.  

Nuk mund të paramendohet zhvillimi turistik i vendit në kushtet e mungesës së sigurisë 

dhe në kushtet poskonfliktuale. Gjendja e sigurisë, vjen një moment që rregullohet, por pasojat e 

saj nëpërmjet imazhit të krijuar në objektivin e turistëve të huaj, vazhdojnë për kohë të gjatë. Kjo 

është njëra nga arsyet pse ne trajtojmë edhe problemet e natyrës së sigurisë, politike dhe të 

përgjithshme shoqërore. Turizmi produkt i shoqërisë industriale është fenomen, i cili varet dhe  

gjeneron shumë funksione ekonomike dhe joekonomike (politike, sociale, kulturore, rekreative, 

kurative, etj.). 

 
 Grafiku 21. Politika si rregullator i të tri segmenteve të rëndësishme për turizmin 

Meqenëse Kosova është orientuar drejt ekonomisë liberale dhe tregut të lirë, mundësitë 

që sektori privat të angazhohet më shumë, janë më të mëdha. Fakti se edhe në ekonomi ka 

probleme të theksuara, tregon qartë se pavarësisht mundësisë dhe lirive të veprimit në biznes, 

prapë shteti është gjeneratori kryesor, i cili në mos më shumë, kanalizon politikat dhe krijon 

lehtësira për zhvillim biznesesh, të cilat në rrethana të tjera do të mund të zhvillonin turizmin në 

Kosovë. 
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 Mjafton të rikujtojmë përfitimet marramendëse që kishte Beogradi zyrtar nga pasuritë e Kosovës, kryesisht ato 

minerare.  
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 Asllan Pushka, Aspekte gjeo-sociale dhe gjeo-ekonomike,  f. 300, Botues: Autori, Prishtinë 2002. 
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Në kët frymë po përmendim disa nga ngjarjet më kryesore nëpër të cilat ka kaluar 

Kosova që nga LDB e deri sot: 

Përfundimi i dëshpëruar i luftës për Kosovën 

Përveç  3 viteve të “bashkimit” të shqiptarëve nën okupimin italian gjatë periudhës së LDB (1941-1943), 

Kosova nuk arrin t’i bashkohet trungut amë, por ngelet sikur më parë (1912-1941) pjesë e Serbisë, 

përkatësisht Jugosllavisë. Përkundër kësaj, trojet shqiptare nën okupimin jugosllav ndahen më tej në 4 

njësi të ish RSFJ-së (Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi). Kjo e arsyeton mungesën e kënaqësisë, 

përkatësisht dëshpërimin e popullit shqiptar në Kosovë dhe rijetesën me popullin sllav me të cilin nuk e 

bashkonte asgjë, përveç fqinjësisë ballkanike. 

Dëbimet (shpërnguljet e shqiptarëve për në Turqi në fund të viteve  40-të - 50-të dhe aksioni i 

armëve 

Shpërnguljet e shqiptarëve për në Turqi vazhduan edhe pas luftës me disa marrëveshje të reja që kishte 

bërë udhëheqja jugosllave e kohës (Josip Broz Tito) me atë të Turqisë. Themi vazhduan duke e ditur se 

ato procese të dëmshme për shqiptarët ishin me ritme shumë më të mëdha para LDB.  Këto shpërngulje 

dhe shumë dëmtime të funksionimit normal të jetës në Kosovë shumëherë merrnin shkas nga mbledhja e 

armëve, aksione politike të ndërmarra me qëllim për frikësim, shpërngulje dhe degradim të vlerës 

rezistuese të popullit shqiptar në ish Jugosllavi. Sa për kujtesë, veprime të tilla nuk ndërmerreshin për 

asnjë popull tjetër në ish Jugosllavi.  

1968, Demonstratat e 68-tës 

Këto demonstrata gjithëpopullore dhe shumë të përhapura në qytetet e Kosovës ishin një reflektim direkt i 

pakënaqësisë së popullit për situatën e përgjithshme politike, sociale dhe ekonomike në Kosovë. Këto 

demonstrata gjithashtu nga sot shihen si një indikator i ngritjes së vetëdijes qytetare të popullit shumicë 

në Kosovë, i cili filloi të ndërgjegjësohej dhe më shumë  drejt kërkesës së barazisë me të tjerët “brenda 

një shtëpie”.  

1974, avancimet kushtetuese të Kosovës si njësi federale e ish RSFJ-së dhe hapja (themelimi) i 

Universitetit të Prishtinës 

Liberalizimi i politikës jugosllave ishte më evident në këto vite dhe këtë e shfrytëzoi pozitivisht Kosova. 

Në këtë frymë shumë pozitive ishin avancimi i autonomisë së Kosovës në kuadër të shtetit federativ 

(Kushtetuta e vitit 1974). Të shtyrë edhe nga presionet e popullit si ato të 68-ës, në vitin 1974, Kosova 

arriti edhe një sukses të madh që se kishte arritur asnjëherë deri më atëherë. Edhe sot e kësaj dite 

konsiderohet se themelimi i Universitetit të Prishtinës (Kosovë) në vitin 1974, ishte ndër hapat më të 

mëdhenj që arriti të bëjë populli shqiptar në Kosovë, që nga LDB e deri më sot.  

1981, demonstratat studentore dhe gjithëpopullore 

Hegjemonia serbe rritej çdo ditë e më shumë. Artificializmi jugosllav në të cilin mjerisht besuan edhe 

shumë shqiptarë filloi të vihej në pah dhe kjo bëhej gjithnjë e më e dukshme. Çdo ditë e më shumë 

ndesheshin interesat e drejta dhe kombëtare të shqiptarëve me interesat megalomane serbomëdha. 

Përballë kësaj situate, fillimisht rinia studentore e më pas edhe masat e gjëra popullore ngrihen në protesta 

dhe demonstrata për krijimin e kushteve më të mira të shqiptarëve, deri te e drejta e Kosovës për 

Republikë në kuadër të ish RSFJ-së. Në vitet 1988/90, paraqitet represion maksimal i okupatorit serb, 

largimi me dhunë i shqiptarëve nga puna dhe institucionet shtetërore të asaj kohe (për fat të keq, duke 

qenë vend nën sistemin socialist çdo institucion, ishte shtetëror në atë kohë). Në fushën e funksionimit të 

jetës institucionale dhe të funksionimit të dikastereve të ndryshme ekonomike, vitet në fjalë shënojnë 

pikën e fundit të funksionimit. 

1998/99, lufta çlirimtare e popullit të Kosovës, shkatërrimi i pasurisë, dëbimi, vrasjet, 

përdhunimet, masakrat dhe gjenocidi serb i përdorur ndaj popullit shqiptar në Kosovë 

Pabarazia sociale, ekonomike, politike, humane e shkaktuar nga regjimet e njëpasnjëshme serbe arritën 

deri në atë masë sa populli shqiptar sidomos ai i Kosovës të mos kaloj pa u ballafaquar me mjetin e fundit 
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të politikës-luftën (dhunën). Në funksion të lirisë dhe shpëtimit nga okupatori serb populli bëri luftën, e 

cila gjeti përkrahje edhe ndërkombëtare176 dhe u kurorëzua me liri të pjesshme në qershor të vitit 1999.  

 2004, rebelimi qytetar i shkaktuar nga pakënaqësitë e popullit ndaj administratës 

ndërkombëtare,United Nations Mision of Kosovo (UNMIK) dhe politikës vazaliste në Kosovë 

 nëpërmjet të ashtuquajturave Institucione të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQK) 
Problemet e pazgjidhura politike sidomos mungesa e sovranitetit në pjesën veriore të Kosovës dhe 

mungesa e perspektivës në përgjithësi të varura nga UNMIK dhe IPVQK që kulmuan me vrasjen e disa të 

rinjve në fshatrat e komunës së Mitrovicës, kulmoi me rebelimin qytetar në Kosovë i cili për fat të keq 

shkaktoi dëme në infrastrukturën kulturore të vendit. Shumë nga objektet e kultit pësuan dëme, riparimet 

e të cilave tani janë në fazën përfundimtare, por shkatërrimi i tyre i ka kushtuar imazh negativ  vendit  po 

ashtu  kanë ndikimet e veta edhe në buxhetin e vendit.  

17.02.2008, shpallja e Kosovës shtet “sovran” dhe i pavarur 

Në vitin 2008 pas përpjekjeve të shumta Kosova zgjodhi një nga format legjitime për ta shpallur 

pavarësinë. Vendi shpalli këtë akt më 17 shkurt 2008 dhe u njoh nga shumë vende të botës. Vazhdon 

procesi i njohjes sot e kësaj dite, deri sa të arrihet kuota e mjaftueshme që Kosova të njihet edhe nga 

organizata me e madhe në botë, OKB.  

Po të zbërthehet kjo kronikë ngjarjesh disa nga ato shënojnë kthesë në zhvillime, disa të 

tjera janë indikator degradimi dhe po kështu indikator i okupimit dhe pamundësisë për të ecur me 

ritmet e kohës.  

Mbas gjithë këtij vlerësimi të situatës, sidomos të asaj pas vitit 1999, kuptohet më mirë se 

ku është, ku mund të ishte dhe ku duhet të jetë Kosova. Turizmi sektor terciar ekonomik, në 

Kosovë, asnjëherë nuk ka qenë i zhvilluar,  përkundër potencialeve gjysmë të vlerësuara për të 

cilat është menduar se i ka Kosova. Asnjëherë potencialet turistike të Kosovës nuk kanë arritur të 

njihen në masën e duhur. Vështrimi dhe përshkrimi sipërfaqësor i tyre ka qenë dominant. 

Asnjëherë deri më tani edhe ato potenciale të njohura nuk kanë arritur të vihen në funksion të 

zhvillimit ekonomik të vendit sepse brishtësia politiko-ekonomike dhe e sigurisë nuk kanë arritur 

ta favorizojnë (prioritizojnë), turizmin në funksion të zhvillimit social dhe ekonomik të vendit. 

Duke ju referuar situatës së pasluftës, Kosova fillimisht është administruar nga OKB 

nëpërmjet misionit UNMIK. Ky mekanizëm ka themeluar  dhe ka bashkëudhëhequr me IPVQK-

të. Në përbërje të këtyre institucioneve janë themeluar ministritë dhe departamentet e veçanta 

sipas profileve. Sektori i turizmit u aktivizua në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Aktiviteti 

turistik i këtij resori ka funksionuar më pas në Departamentin e Turizmit i cili kryesisht është 

fokusuar në krijimin e infrastrukturës ligjore nëpërmjet të cilës është menduar të funksionoj 

turizmi në Kosovë. Ligji për turizmin për herë të parë është miratuar në vitin 2004. Nuk ka qenë 

efikas, ka shënuar ngecje në zbatim, prandaj është draftuar një ligj i ri i cili është dekretuar nga 

Presidenti i Kosovës, më 29.04.2013.Ky departament nuk ka arritur as për së afërmi t’i 

përmbushë nevojat e themelimit, e jo më nevojat e qytetarëve për ngritjen dhe zhvillimin e 

turizmit në vend. 

Fakti që në Kosovë deri më tani nuk ka institucion tjetër më të sistemuar, më të lartë dhe 

më të përgjegjshëm për zhvillimin e turizmit nëpërmjet të cilit duhet synuar zhvillimi i vendit, 

tregon qartë për nivelin e trajtimit të këtij sektori ekonomik në vend. Për më tepër, kjo tregon për 

nivelin e të kuptuarit të turizmit nga klasa politike kosovare. Nëse shtrojmë disa pyetje do të 

shohim natyrën e problemeve institucionale me të cilat përballet Kosova nga segmenti turistik: 

1. Pse sektori turistik është i sistemuar në kuadër Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë? 
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 Kujtojmë në këtë rast ndërhyrjen ajrore, 78 ditore (24 mars deri më 10 qershor 1999) të Forcave të Armatosura të 

Aleancës Veri Atlantike-NATO (North Atlantic Treaty Organization).  
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2. Pse  nuk ka ndonjë institucion nacional i njohur i cili do të merrte të gjitha obligimet për sektorin  

e turizmit në nivel vendi (Autoritet qendror)? 

3. Pse edhe si celulë turistike (herë sektor, herë divizion dhe herë departament) deri më tani nuk ka 

arritur të ngrejë zërin dhe të adresojë së paku problemet me të cilat përballet Kosova, e jo më të 

bëjë zgjedhje të tyre?   

Kujtojmë në këtë rast se tani për tani (2014) celula institucionale e turizmit në nivelin më të lartë 

është e sistemuar në nivel divizioni, e cila i bie maksimalisht të ketë tre sektorë me nga tre nëpunës që në 

total nuk kalon numrin 13 të punëtorëve. Kjo është maksimalja që lejon rregullimi administrativ i 

niveleve: Sektor-Divizion-Departament.  

Përgjigja e përbashkët e të tri pyetjeve dhe shumë të tjerave që do të shtroheshin është se kuadri 

turistik ka mangësi bazike në Kosovë, nuk është investuar në krijim kuadrosh. Qeveritë e Kosovës që nga 

paslufta e deri më sot më shumë se ndonjë premtim sporadik, asgjë s’kanë bërë për turizmin. Niveli i 

vetëdijes politike në Kosovë është larg fenomenit turizëm dhe qëndrueshmëri, turizëm dhe përfitim, 

turizëm dhe imazh, etj. 

Që nga paslufta, nga vitet 2000 e këndej, turizmi në Kosovë nuk ka qenë në agjendën e parë të 

përkushtimit politik. Qeveritarët kosovarë, një pjesë me origjinë ushtarake dhe një pjesë me origjinë 

komuniste, nuk e kuptojnë se  turizmi është nevoja e njerëzve për të lëvizur, është pjesë e patjetërsueshme 

e njeriut bashkëkohor, e përderisa nuk e kuptojnë as nuk e kanë vënë në agjendat e projekteve dhe 

planifikimeve eventuale të qeverisjes. Ata nuk kanë arritur ta kuptojnë se njerëzit e vendeve të tjera 

sidomos atyre evropiane dhe jashtë evropiane kanë dëshirë, pak vullnet dhe shumë motiv par ta njohur 

Kosovën si edhe vendet e tjera të Ballkanit. Në gjeografinë ekonomike si disiplinë shkencore janë të 

njohur mirë faktorët e lokacionit midis të cilëve ata të “butit” janë shumë të rëndësishëm. Ndër këta 

faktorë imazhi politik dhe ai ekonomik janë predominant dhe të njëjtit me asgjë tjetër më mirë se me 

prurje (in coming) turistike, nuk arrijnë të përmirësohen nëse janë të detektuar (siç është në Kosovë).  

Jo rrallë të huaj kanë ardhur në Kosovë dhe janë kthyer me përshtypje krejt të tjera
177

. Përshtypjet 

dominante për Kosovën, sigurisht nga shtresat e mesme të shoqërisë perëndimore dhe jo vetëm, janë  që 

Kosova është një vend që ka dalë nga lufta dhe ka ende pasiguri të mëdha,  vend i cili sipas tyre nuk ofron 

kushte sigurie, ku nuk ka çka shihet e ku shkon dhe plot stereotipe të tjera të natyrave ekonomike dhe 

socio-psikologjike. Sigurisht kjo nuk është e njëjtë për të gjithë dhe fatmirësisht që vizitorët kthehen në 

shumicë me përshtypje pozitive.  

Përfundimi dhe perspektiva 

E kaluara shumë variabile e Kosovës e ka sjell vendin në pikat më të dobëta dhe më të 

ndjeshme të funksionimit si shoqëri (Lufta e vitit 1998-99). Para se të vjen deri te kjo pikë zero, 

populli dhe vetë Kosova, atëherë pjesë e ish Jugosllavisë, ka pasur ngritjet dhe rëniet e saj. Këto 

të fundit ishin prezentë sidomos në dekadën e fundit para pikës zero. Është e qartë se funksionimi 

i Kosovës pas lufte ka pasur problemet e veta prej atyre substanciale shtetërore (integritet territorial i 

vendit) e deri te probleme të tjera jetike të qytetarëve (rehabilitim – kulm mbi kokë), të shkaktuara nga 

lufta. Në kushtet e tilla investimet në sektorin e turizmit nuk dukeshin të justifikueshme. Kjo fazë, nga 

shoqëria kosovare, është dashur të shfrytëzohej për formimin e kuadrove ku edhe mundësitë 

ishin të mira sepse prezenca e misioneve ndërkombëtare në Kosovë ka krijuar mundësi të mëdha 

për shkëmbim programesh; kuadrosh dhe eksperiencash,  mes Kosovës, rajonit dhe vendeve të 

tjera, sidomos të BE-së.  

Aktualisht në MTI, njësia për turizëm është në nivel divizioni. Në vitin 2013, qeveria e 

Kosovës nëpërmjet Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) ka arritur të përgatisë 

dokumentacionin për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica (kompleks që ndodhet në 
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Nëse parafrazoj bisedat me të intervistuar të ndryshëm në hulumtimet e terrenit, tregohen raste konkrete për sjellje 

fillestare të turistëve dhe vizitorëve. Kujtojmë intervistën me Faton Cakolli më 01.03.’14, punëtor i një hoteli dhe 

udhëheqës i grupeve turistike.Ai me keqardhje fliste për një mysafir të huaj i cili për disa ditë radhazi nuk kishe 

guxuar të dilte në qytet me informacionin e gabuar që kishte akumuluar ndër vite, për Kosovën. 
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Malet e Sharrit-Komuna e Shtërpcës). Mendohet se operatorët të cilët do të jenë fitues, do të 

investojnë në fonde të konsiderueshme për rehabilitimin e gjendjes në këtë kompleks dhe 

investime të reja, në krijimin e pistave të reja të skitarisë, teleferik, ski-lift, etj. Benefiti i këtij 

investimi të pritshëm duhet të jetë rikthimi i aktivitetit turistik në Brezovicë, investime të reja me 

impakt ekonomik, prurje të reja turistësh, punësim i të rinjve kosovarë në sektorin turistik, etj. 

Ky projekt investiv nuk është i planifikuar dhe nuk duhet të krijon idenë, për ne të gabuar “se 
qeveria ka bërë planifikime në drejtim të zhvillimit të turizmit”. Ky është një nga projektet e radhës për 
privatizime të aseteve shoqërore, për të cilin shpresojmë të mos jetë i dështuar si shumë të tjerë. 

Si përfundim, konstatojmë se politika në Kosovë para dhe pas lufte nuk ka qenë në favor të 

zhvillimit të turizmit. Ajo ka mundur të ndikojë si rregullator midis fuqisë punëtore kosovare, 

potencialeve  dhe kërkesave turistike. 

Duke iu referuar indikatorit ekonomik dhe social për aq sa sqaron si i tillë, Bruto Produkti 

Vendor (BPV) ose Produkti i Brendshëm Bruto (PBB), nga anglishtja Gross Domestic 
Product (GDP), Kosova ndonëse me rritje të vogla nga viti në vit, prapë është në fundin e listave 
evropiane dhe botërore me GDP për  banorë. Para Moldavisë me GDP-në më të vogël në Evropë 

1.465€/për banorë, Kosova është shteti i parafundit në Evropë me 2.565€/për banorë
178

. Ndërsa 

shtetet me GDP-në më të lartë në Evropë janë Lihtenshtajni, Luksemburgu dhe Norvegjia me mbi 

70.000€/për banorë. Në vijim shihet trendi i GDP-së për Kosovën. Ky trend shënon rritje të 
vazhdueshme megjithatë, Kosova në rajon është në gjendje të keqe. Sa për krahasim vlerash, 

situata është kësisoj: Kosova me 2.565€/ për  banorë
179

, 2.875€ Shqipëria, 3.275€ Bosnja dhe 

Hercegovina, 3.282€ Maqedonia, 3.731 Serbia dhe 5.062€ për banorë Mali i Zi
180

.  
 

Tab. 11. Bruto Produkti Vendor (GDP) për  banorë në Kosovë për periudhën 9 vjeçare
181

 

Vitet  BPV për  banorë (€) 

2004 1,829 

2005 1,851 

2006 1,890 

2007 2,062 

2008 2,310 

2009 2,311 

2010 2,436 

2011 2,668 

2012 2,721 

 

Drejtimet pozitive të rritjes së GDP-së ndër vite janë të mirëseardhura por asnjëherë të 

mjaftueshme përderisa Kosova gjendet në fundin e listës evropiane. Synimet e shoqërisë 

kosovare duhet të jenë të ndryshme, i pari të jetë ngritja dhe barazim ose edhe tejkalimi i 

vendeve të rajonit. Përballë problemeve politike të prezantuara dhe atyre ekonomike s’ka si të 

jetë ndryshe që dhe shoqëria është e ndikuar nga to. Pikërisht kjo shoqëri duhet të rigjenerohet në 

mënyrë që të ketë kurajën për të ndërmarrë hapa të duhura drejt normalizimit të raporteve midis 
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 GDP për capita in US $ (konvertimi në euro është bërë me kursin e datës 15.03.2014) Të dhënat janë të 

llogaritura nga Banka Botërore-BB (World Bank-WB) dhe Organisation for Economic Co-operation and 

Development-OECD  (Organizata për Ko-operim dhe Zhvillim Ekonomik) dhe i referohen GDP-së për vitin 2012, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_

data_value-last&sort=asc  
179 

Krahasuar me të dhënat në tabelën 14 kjo vlerë e GDP-së ndryshon, ngaqë burimi i të dhënave është i ndryshëm.  
180

 Po aty.  
181

 ASK, Bruto Produkti Vendor sipas aktiviteteve ekonomike 2006-2012, f. 8, ASK, dhjetor, Prishtinë 2013.  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
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resurseve dhe mundësive. Në fund, duhet të themi se gjendja politike dhe shoqëroro-ekonomike 

në të cilën ka kaluar Kosova, në të cilën është edhe tani, nuk ka favorizuar zhvillimin turistik.  
 

 

Grafiku 22. BPV në formë lineare 

Ngritja e vetëdijes qytetare nëpërmjet arsimimit më cilësor do të ndikonte në ngritjen e 

performancës shoqërore dhe kësisoj nëpërmjet mekanizmave institucionalë të shpresojmë për një 

zhvillim të arsyeshëm turistik të Kosovës. Turizmi, sektori i rëndësishëm prej nga mund të 

përmirësohet bilanci i të ardhurave të banorëve të Kosovës, duhet të jetë angazhimi i shoqërisë 

kosovare. 
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KAPITULLI  IV 
 

ECURIA E ZHVILLIMIT TURISTIK TË KOSOVËS, EFEKTET KOMBËTARE 

DHE RAJONALE TË KËTIJ ZHVILLIMI 
 

IV.1. Fillimet e zhvillimit turistik të Kosovës dhe gjendja e turizmit në kushtet 

          e ish Jugosllavisë  
 

Kosova ka qenë pjesë e Jugosllavisë që nga ndarja e saj prej trungut etnik shqiptar në 

vitin 1912/13. Ajo riformatohet edhe njëherë në vitin 1945 me rastin e ristrukturimit të 

republikave dhe krahinave të Jugosllavisë. Tani territoret shqiptare brenda Jugosllavisë i takojnë 

republikave jugosllave, ndërsa pjesa qendrore e tyre mbetet në Kosovë e cila definohet edhe me 

Kushtetutën e vitit 1974, me territor prej 10887 km
2
.  

Fillet i zhvillimit ekonomik dhe social, i varur kryekëput nga politikëbërja e centralizuar, 

në atë kohe në Beograd, pas LDB e deri në vitin 1997, me  fillimin e luftës, ka pasur variacione 

të ndryshme. Amplituda e këtij zhvillimi variabël ka kapur edhe sektorin turistik. 

Iniciativa të vogla (shkëndija) ka pasur edhe më parë ndërsa fillimet drejt një orientimi të 

ri ku edhe turizmi kishte vendin e vet, kanë filluar pas viteve 70-të. Në vitin 1974 Kosova 

avancon statusin e vet si njësi federale në Jugosllavi. Hapi tjetër, është që, disa fakultete të 

hapura më parë arrijnë të konsolidohen dhe për herë të parë në Kosovë themelohet Universiteti i 

parë dhe i vetmi i Kosovës (Universiteti i Prishtinës). Të dy këto arritje krijuan parimisht 

mundësinë për avancim më të madh të Kosovës. Kështu në fakt edhe ndodhi.  

 

IV.1.1. Kapacitetet e para turistike dhe shpërndarja e tyre në Kosovë 

Në atë kohë në KSAK
182

 kishte ngecje në raport me republikat e tjera të Jugosllavisë. Kjo 

për arsye të ndryshme, por mbi të gjitha për arsye të qëllimshme politike. Kosova e prapambetur 

ekonomikisht ishte e pëlqyera e Beogradit më shumë se çdo gjë tjetër. Kosova në kuadrin e ish 

RSFJ-së si krahinë autonome, jo vetëm që kishte statusin më të pafavorshëm në federatë, por 

realisht, ajo ishte lënë anash në çdo aspekt, gjë që pengonte  aty zhvillimin shoqëror-ekonomik. 

Investimet në Kosovë përcilleshin me shumë probleme, prandaj edhe kur bëheshin, bëheshin me 

shumë vonesa dhe me shumë defekte të tjera, si financime jo të mjaftueshme, jo adekuate, pa 

analiza të mirëfillta, etj. 

Mbi bazën e kësaj ecurie nëpër të cilën kaloi Kosova nisjet drejt zhvillimit ishin pas 

viteve 60-të, sidomos atyre 80-të, të shekullit të kaluar. Orientimi në zhvillimin ekonomik në 

Kosovë ishte bazuar jo në sektorin e turizmit por në sektorë të tjerë, si: xehetaria, industria, 

bujqësia, ndërsa sektorët e tjerë ishin më pak të rëndësishëm.  

 Turizmi filloi si një degë ekonomike e cila ishte shumë e shpërndar dhe jo mirë e 

orientuar. Megjithatë për kohën dhe sistemin e centralizuar të politikës dhe ekonomisë socialiste 

në fund të viteve  60-të dhe në vitet  70-të fillojnë të lulëzojnë  kapacitetet e para turistike. 

Kujtojmë me këtë rast se këto kapacitete ishin kryekëput të drejtpërdrejta që nuk kishin të bënin 

dhe nuk lidheshin me investime në infrastrukturën tjetër turistike. Kjo ngritje e këtyre 

kapaciteteve nuk bëhet për nevoja të mirëfillta turistike por bëhet si mbështetje dhe plotësim i 

nevojave të degëve të tjera ekonomike. Të tilla si ngritja e hoteleve, moteleve dhe kampeve të 

                                                 
182

 Kosova në Ish Jugosllavi kishte këtë statut: KSAK-Krahina Socialiste Autonome e Kosovës.  
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para, ishin kryesisht në mbështetje të nevojave për akomodimin e turistëve, të cilët udhëtonin në 

Kosovë kryesisht për nevoja pune, si: delegacione politike, administrative, edukative, të 

ekonomive të tjera, etj. Në vitin 1964 u ndërtua Hotel Theranda në Prizren, njëri nga hotelet më 

të njohura në Kosovë. Po në këtë vit janë ngritur edhe Hotel Kampi, gjithashtu në Prizren (i pari 

me 70 shtretër ndërsa i dyti me 20 shtretër)
183

. Në vitin 1978 vihet në punë Hotel Grandi në 

Prishtinë
184

, njëri nga hotelet më të mëdha dhe padyshim hoteli më me emër në Kosovë deri pas 

luftës (1999). Kapacitete të tjera si Hotel Iliria (Bozhuri – me këtë emër njihej gjatë okupimit) 

ishin edhe më të vjetra. Të tilla si këto hotele, por të moshave të ndryshme kishte edhe në qytete 

të tjera, si Peja me Hotelin e njohur, Dukagjini  (aso kohe njihej si hotel Metohia), përballë saj, 

në qendër ka pasur edhe kapacitete të tjera hoteliere edhe më të vjetra se ai. Në Gjakovë 

gjithashtu fillimet e ngritjes së kapaciteteve turistiko-hoteliere janë të këtyre viteve, kryesisht të 

viteve 70-të dhe 80-të. Ato ishin shoqërim i zhvillimit bujqësor dhe industrial të zonës sidomos 

me industritë e njohura përpunuese-bujqësore në atë kohë. Ngritje e hoteleve, por më shumë e 

moteleve dhe bujtinave ka pasur sidomos në vitet 80-të edhe në komuna të tjera si në: Mitrovicë, 

Ferizaj, Gjilan, Deçan (të njohura janë Bujtinat në afërsi të Manastirit të Deçanit), etj.   

Duhet theksuar se informacioni i nevojshëm për kapacitetet e asaj kohe është vështirë të kapet në 

rrethanat aktuale. Mungesa e literaturës adekuate, brishtësia e statistikave dhe defekte në 

sistemin e arkivave kanë parashtruar nevojën që shumë herë këto informacione të mblidhen nga 

burime të drejtpërdrejta, me intervista të personelit, që në atë kohë, në një farë forme a në një 

tjetër, kanë qenë të lidhur ose kanë pas përgjegjësi për udhëheqje në sektorin e turizmit në 

Kosovë.  

 
Harta 20. Kapacitetet turistike të Kosovës në vitin 1984

185
 (Përpunuar nga autori) 
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 Intervista Nr.18, Hotel Theranda (i intervistuari Menaxheri kryesor i hotelit). Intervistoi: Fitim Humolli, Prizren, 

21.05.2014. 
184

 Intervista Nr. 15, TPD Consulting,(i intervistuar Zekë Çeku, Bashkëpronar), Intervistoi: Fitim Humolli dhe 

Donjeta Berisha, Prishtinë, 15.05.2014.   
185

 Gashi Musa , Bazat e Turizmit, f. 337, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë, 1986. 
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Përveç kapaciteteve të drejtpërdrejta, në Kosovë, në ato rrethana u shënuan edhe 

investime direkt në infrastrukturën turistike. Edhe këto investime ishin të fundviteve 70-të dhe 

fillim viteve 80-të, të shekullit të kaluar. Investimi më i madh është bërë në Kompleksin Turistik 

Brezovica në komunën e Shtërpcës. Ky kompleks shtrihet në pjesën lindore të Maleve të Sharrit. 

Investimi kishte për qëllim ngritjen komplekse të stazave (shtigjeve) të skijimit dhe të ngjashme, 

teleferikët e ndryshëm me linja të ndryshme, skiliftët,  restorantet, hotelet, bujtinat, kafiteritë, 

parkingje dhe objekte të tjera përcjellëse të nevojshme. Përballë kësaj infrastrukture janë bërë 

edhe përgatitjet e tureve, përgatitja e kuadrit dhe përgatitje të tjera të nevojshme. Brezovica ka 

qenë investimi më i madh turistik në atë kohë në Kosovë dhe vazhdon të jetë ende investimi 

kryesor. Të tilla investime nuk ka pasur deri në ditët e sotme në Kosovë. Sot kompleksi në fjalë 

është në situatë të vështirë dhe  në fazën e riinvestimeve.  

Sektori i ujërave termale me banjat, si ajo e Kllokotit dhe e Pejës janë pjesë tjetër që kanë 

shënuar sukseset e tyre në fushën e turizmit por që pajtohemi se janë shumë të veçanta. Hotel 

Ilixha në Banjën e Pejës në vendbanimin Banjë të Komunës së Istogut është ndërtuar në vitin 

1936.  Këtu konsiderohet edhe fillimi i mirëfilltë i punës në këtë banjë. Sigurisht që ujërat e 

këtyre banjave në forma primitive janë njohur dhe përdorur qindra e mijëra vite më parë.  

Ngritja dhe përforcimi i kapaciteteve akomoduese dhe mjekësore janë bërë në vitet 60-

70-të (në këto vite fillon të funksionojë edhe banja e Kllokotit). 

Po t’i referohemi hartës së paraqitur në fig. 89 shohim se kapacitetet pranuese të këtyre 

banjave kanë qenë më të vogla se kapacitetet e 7 qendrave rajonale (Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, 

Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan), por kanë qenë më të mëdha se sa të shumicës së qendrave 

të tjera komunale të Kosovës në vitet 80-të (përjashtuar Deçanin dhe Shtërpcen, për shkak të 

bujtinave në grykën e Deçanit, respektivisht hotelet dhe bujtinat në Brezovicë).  

Nga  fundi i viteve  80-të dhe përfundimisht në fillim të viteve 90-të arrihet “kulmi i të 

keqes”, arrihet niveli më i ulët. Përfundojnë investimet, fillon degradimi i investimeve, shqiptarët 

largohen nga puna, menaxhimi kalon në duart e “minoritetit” serb të supervizuar nga Beogradi, 

bëhet shfrytëzim iracional i resurseve, bie në zero niveli i mirëmbajtjes, etj. Kështu ka ndodhur 

deri në vitin 1997-99 (lufta kundër okupatorit serb). 

 

IV.2. Kushtet e reja politiko-shoqërore të krijuara në Kosovë pas mbarimit të 

          luftës dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e ri turistik 
 

Janë disa faza nëpër të cilat ka kaluar Kosova, të cilat shënuan  ndikimet e veta në  të gjitha 

fushat. Këto faza janë veçuar për arsye të ndryshme, por në aspektin turistik, krejt në mënyrë 

indirekte, kanë pasur  ndikimin e tyre. Në vitet 2010-2014 fillojnë të kenë edhe ndikim direkt. Të 

tilla si prezenca e Forcave Ndërkombëtare të Sigurisë në Kosovë (KFOR), Misioni UNMIK, 

ngritja e Institucioneve Vetëqeverisëse të Kosovës, ngjarjet e 2004-ës, Shpallja e Pavarësisë 

(2008), janë nyje të cilat shënojnë ndryshime me ndikim jo vetëm politik dhe social, por  deri 

diku edhe ekonomik. 
    

IV.2.1. Përfundimi  i luftës dhe misioni ushtarak i KFOR-it 

Me të përfunduar lufta (1997-1999), në qershor të vitit 1999, fillon një fazë e re për Kosovën. 

Menjëherë pas largimit të forcave të armatosura serbe, në Kosovë, fillon dhe instalohet fillimisht 

një kontingjent prej 50.000  trupash ushtarake
186

 të NATO-s(North Atlantic Treaty Organization) 

                                                 
186

 KFOR, Ueb-i zyrtar i KFOR-it: http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx . 

http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx
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dhe vendeve të tjera të udhëhequra nga një komandë e përbashkët (KFOR). Ky numër 

gradualisht bie, deri në ditët e sotme, ku KFOR-i  nuk numëron më shumë se 4882 trupa
187

.  

 
Foto 20. Depërtimi i forcave të KFOR-it në Kosovë, qershor 1999

188 
 

Ky numër i madh i ndërkombëtarëve, edhe pse ishin ushtarak,  14 vite pas luftës, bart me 

vete rëndësinë dhe ndikimin në zhvillimin e ngadalshëm të turizmit në Kosovë. Ky ishte numri 

më i madh i ndërkombëtarëve që shkelën të organizuar tokën e Kosovës. Misioni i tyre ishte tipik 

i nevojave të sigurisë për një jetë më të mirë, të sigurt dhe me dinjitet për çdo qytetar të Kosovës 

pa asnjë dallim.  

Prania e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë krijoi mundësinë e njohjes së tyre me Kosovën, 

gjë e cila është dëshmuar edhe pas kaq vitesh pasi ata, sot e kësaj dite, mbajnë lidhje në forma të 

ndryshme me Kosovën. 

 Mundësi tjetër e ndikimit të tyre me fokus turizmin është, se secili ushtarak në Kosovë 

ka një origjinë nga një vend i Evropës dhe më gjerë, ka një familje, një rreth social etj., nga i cili 

ka ardhur dhe me të cilin ka biseduar për Kosovën, me gjithë të mirat dhe të këqijat e saj. Ky 

është ndikimi i parë indirekt nga i cili Kosova ka mundur dhe do të vazhdojë të përfitojë.  

Prania e forcave të KFOR-it e ndarë në pesë zonat e udhëheqjes (menaxhimit) nga vendet 

e NATO-s ka krijuar mundësinë që organizatat e ndryshme humanitare dhe fondacionet e 

ndryshme me origjinë nga këto vende të fokusohen  në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve, 

ndër të tjera edhe në sferën e turizmit. Lidhur me këtë, janë të dukshme dhe evidente kontributet 

dhe investimet e organizatave italiane në pjesën perëndimore të Kosovës. Të kësaj forme 

paraqiten mundësitë e dyta indirekte nga prania e KFOR-it në atë kohë dhe sot e kësaj dite.  

 

IV.2.2. UNMIK-u dhe institucionet vendore 

UNMIK, ishte Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë që menjëherë pas përfundimit 

të luftës dhe krijimit të kushteve bazike të sigurisë është instaluar në Kosovë. Në mungesë të 

realizimit në praktikë të marrëveshjes së arritur në Rambuje të Francës, midis liderëve politikë të 

Kosovës, që kishin për qëllim krijimin e qeverisë së përkohshme, në vitin 1999, UNMIK-u krijoi 

dhe mori mandatin e plotë të qeverisjes me Kosovën. Paralelisht ky Mision filloi themelimin e 
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 Deri me 1 dhjetor 2013, Ueb-i zyrtar i KFOR-it: http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/troop-numbers-

contributions.aspx  
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 Burimi: http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx 
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institucioneve vendore të njohura si IPVQK (Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të 

Kosovës). Ky mision ndërkombëtar ka bartur me vete një administratë të tërë zyrtarësh me 

origjinë nga vende evropiane dhe gjithandej botës. Duke e parë, Misioni i OKB-së, me 

pjesëmarrjen e tyre ishte shumëkombësh. 

Numri dhe struktura e tyre bëri që popullsia vendase të përshtatet në ambientin e ri të 

krijuar, me shumë diferencë me ambientin e kaluar nën pushtimin serb. Përshtatshmëria krijoi 

edhe disa avantazhe në fushën e investimeve turistike të nevojshme për kohën. Shumë familje 

kosovare në Prishtinë dhe rrethinë si dhe në qendra të tjera të vendit lëshuan me me qira pronat e 

tyre (shtëpitë, banesat) për nevojat e punëtorëve të administratës së UNMIK-ut. Shumë hotele, 

motele dhe forma të tjera të akomodimit janë ngritur në ato vite. UNMIK-u në përbërje të plotë 

ka funksionuar deri me rastin e Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008. 

Prezenca e këtij misioni ndërkombëtar ka marrë vlerësime pozitive, por  nganjëherë edhe 

negative nga më të ndryshmet. Mbi bazën e kësaj prezence faktike në aspektin e përfitimit dhe 

vlerësimit në lidhje me rëndësinë për turizmin, themi se ndikimi ishte në disa drejtime: 

1. Nga fakti i prezencës ndërkombëtare gjuhë e komunikimit ishte gjuha angleze. Kjo krijoi mundësinë 

dhe nevojën e mësimit të gjuhës angleze nga një numër i konsiderueshëm i popullsisë të Kosovës, 

sidomos rinisë.  

2. Prezenca civile ndërkombëtare ndikoi në lidhje të reja të pabëra më parë midis kosovarëve dhe 

personelit të bashkësisë ndërkombëtare të punësuar në UNMIK. Lidhjet me Kosovën të këtyre 

njerëzve kanë krijuar edhe lidhje indirekte me vendin nga ata kanë ardhur. Në këtë kohë ende ka 

prurje të vogla turistike drejt Kosovës, të cilat filluan si rezultat i prezencës së tyre dhe reflektimit në 

vendet e origjinës. 

3. Duke qenë administratë ndërkombëtare, mundësia dhe qasja e organizatave të ndryshme qeveritare 

dhe joqeveritare të rangut ndërkombëtar në Kosovë ishte më e lehtë dhe si rrjedhojë më e madhja në 

rajon. Kjo pjesëmarrje ndikoi pozitivisht në ngritjen e kualitetit të menaxhimit dhe realizimit të shumë 

punëve e projekteve. Në aspektin e zhvillimit turistik përfituesit më të mirë në këtë drejtim kanë qenë 

komunat: Peja, Prizreni, Dragashi dhe Prishtina. Kështu p.sh. Peja ka përfituar më shumë nga 

organizata  “Trentino” nga Italia, Federata e Alpinistëve Gjermanë, etj.; Prizreni nga organizata turke 

dhe organizata të tjera; Dragashi nga United Nations Development Programme (UNDP), ndërsa 

administrata qendrore në Prishtinë nga USAID (SHBA), GIZ (Gjermani), etj.  
 

IV.2.3. Ngjarjet e vitit 2004 

Ngjarjet e vitit 2004 janë shënuan një hap prapa në ecjen e Kosovës drejt stabilitetit. 

Gjithashtu patën ndikim të veçantë  në sektorin e turizmit si: dëmtim i trashëgimisë kulturore të 

Kosovës, në veçanti trashëgimia kulturore e ritit ortodoks, dhe rikthim të imazhit të papëlqyer të cilin 

Kosova sapo e kishte kaluar.  
Çdo problem, tension, incident apo veprim i ngjashëm i cili prish imazhin politik dhe të 

sigurisë në Kosovë është absolutisht në kundërshtim me rekomandimet për fuqizimin e turizmit 

në vend. Incidentet e vitit 2004, fatkeqësisht u përdorën nga propaganda serbe në funksion të 

politikave të njohura të tyre për realizimin sa më të madh të interesave në Kosovë. Shumëherë 

kjo u përdor nga politika në Beograd për të arsyetuar mospunën e tyre dhe qëndrimin ose marrjen 

e pushtetit atje. Në fakt shqiptarët dhe serbët vazhduan të jetojnë prapë së bashku si para 2004-

ës, por mbeti vetëm “njolla” dhe u përhap pasiguria të cilën deri atëherë, edhe ashtu, Kosova, e 

kishte me bollëk.  

IV.2.4. Kosova shtet i pavarur 

Nga viti 2004 e deri në Shpalljes e Pavarësisë së Kosovës në shkurt 2008, institucionet e 

Kosovës merrnin më shumë kompetenca ekzekutive nga UNMIK-u dhe kësisoj kishin mundësi 
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më të madhe për orientime politike, ekonomike dhe sociale më të mira. Këto erdhën duke u 

përmirësuar me ritme të vogla. Në aspektin e sigurisë dhe të relacioneve ndëretnike nga 2004 e 

këndej  pati përmirësime të kënaqshme.  

Ceremonia e Shpalljes së Pavarësisë si akt solemn ishte shumë mediatike. Kjo është 

marketing i mirë për vendin dhe shënon hapin e parë me ndikim turistik. Kosova në atë ditë dhe 

në vazhdim njihet ndryshe ndërkombëtarisht. Fakti i shpalljes dhe i “marrjes së pëlqimit” nga 

shumë vende të BE-së dhe SHBA-ës tregon drejtpërdrejt që situata në terren është përmirësuar. 

Kjo merr ngjyrim dhe imazh pozitiv.  

Arsye tjetër, e cila ndikon në përmirësimin e njohjes së Kosovës është: menjëherë pas shkurtit,  

aq sa ka punuar qeveria dhe sa kanë lejuar mundësitë (procedurat), janë hapur ambasada dhe 

konsullata të ndryshme në vendet që njohën  Kosovën. Përveç obligimeve të tjerave këto 

“shtëpi” Kosove nëpër ato vende, kanë bërë minimumin e punëve për t’u rekomanduar njerëzve 

që të vizitojnë Kosovën, të kënaqen me bukuritë e natyrës dhe pasuritë kulturore-turistike, të 

investojnë në Kosovë, etj. Kjo padyshim ka pasur ndikim turistik dhe në perspektivë pritet edhe 

më shumë.  

IV.2.5. Institucionet, organizatat, kompanitë dhe ndikimi i tyre në turizmin kosovar 

Pas luftës në Kosovë u krijuan kushte të reja për realizimin e nevojave dhe detyrimeve 

sociale, ekonomike dhe atyre kombëtare, deri në një masë. Në linjën politike dhe institucionale 

filloi riaktivizimi dhe ngritja e institucioneve të reja ndërsa në anën tjetër shoqëria merrej me 

rimëkëmbjen  e pasojave të luftës.  

Përmirësimi dhe ngritja institucionale si: Ministritë, komunat, Universiteti me njësitë e 

tyre, spitalet, institucionet publike etj, filluan aktivitetin e tyre disa më parë e disa më vonë që 

nga viti 2000 e në vazhdim. Rimëkëmbja e institucioneve ka kuptimin për ato institucione të cilat 

kanë vazhduar punën edhe gjatë kohës së regjimit, siç ishin institucionet arsimore, të energjisë, të 

ujërave dhe disa të tjera. Ndërsa krejt të reja janë ndërtuar administrata e institucioneve 

ekzekutive: ministritë e ndryshme dhe administrata komunale.  

Ngritja e institucioneve komunale dhe atyre qeveritare me theks të atyre që kishin lidhje 

me turizmin, si: MTI, MMPH, dhe  atyre komunale ndikoi në përmirësimin e kushteve për të 

krijuar një bazament elementar, për fillimin e zhvillimit të turizmit.  

Në kuadër të MTI-së është ndërtuar sektori i turizmit. Nga kjo celulë ka filluar iniciativa 

dhe në vitin 2004 është hartuar edhe ligji për turizmin si dhe udhëzime të tjera. Pjesëmarrja dhe 

prezantimi i Kosovës në panaire ndërkombëtare, përkrahja e shoqatave, koordinimi me donatorët 

e ndryshëm, ishin disa nga aktivitetet të cilat i ka udhëhequr ky sektor  në MTI. Në kuadër të 

MMPH-së është vepruar në vazhdimësi për ruajtjen e ambientit dhe të truallit në të cilën gjenden 

zonat të cilat janë me interes për zhvillimin e turizmit. Ky institucion radhazi, ndër vite ka rritur 

numrin e zonave të mbrojtura të cilat pashmangshëm kontribuojnë në rritjen e potencialit natyror, 

rrjedhimisht në rritjen e potencialit turistik. Numri i tyre ka arritur në 98 (tab. 4) me prirje për 

rritje edhe më të madhe  në të ardhmen.  

Komunat, si: Peja, Prizreni, Juniku, Gjakova, në vitet 2010-2013 edhe Ferizaj
189

 kanë 

filluar aktivitete konkrete për implementim në terren të projekteve, synimi i të cilave ishte 

përgatitja e lokaliteteve turistike me veprime konkrete. Cilat? Ridestinimi i shtëpive në bujtina, 

hapje shtigjesh (për këmbësor, biçikleta, auto), inventarizim adresash, krijim të guidave 

(udhëzimeve) turistike, hartave turistike, trajnime (për bazat e turizmit, për hoteleri, për 

                                                 
189

 EURED, Projekti “Development of Tourism in te East Region of Kosovo”, Financuar nga BE dhe udhëhequr nga 

zyra e BE-së në Kosovë, Implementuar nga Komuna e Ferizajt, 2010-2013.  
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gastronomi, për mikpritje, për përdorimin e agroprodukteve dhe për punimin e punëve 

artizanale), etj.  

Iniciativa kishte edhe për përgatitjen e guidave turistike por asnjëherë kjo nuk u bë në 

mënyrën e duhur dhe të njohur. Këto iniciativa ishin të seperuara dhe asnjëherë të centralizuara. 

Nga matja (analiza) empirike që i është bërë këtij fenomeni është vërtetuar se “ciceron-guidë 

turistike”
190

 kanë dalë nga projektet e realizuara nga USAID, GIZ (GTZ) dhe nga organizata të 

tjera gjermane, si: Federata e Alpinistëve Gjermanë, etj. Buxhetet e këtyre projekteve janë 

shpenzuar dhe janë realizuar trajnimet e përfunduara me certifikata. Asnjëra prej tyre nuk ka 

dhënë efikasitetin maksimal dhe asnjë guidë turistike nuk është licencuar deri më tani në Kosovë. 

Institucioni i licencimit nuk është ngritur asnjëherë andaj nuk pritej një veprim i tillë. Kjo 

shënon njërën nga mangësitë e veprimit të institucioneve dhe të qeverisë.  

Ngritja e disa zyrave turistike në Kosovë, si: Pejë, Prizren, Rahovec, Shterpc, Junik dhe 

Prishtinë janë dëshmi e një aktiviteti në funksion të organizimit të infrastrukturës turistike. 

Brishtësia, mënyra e hapjes, koha etj., tregojnë më së miri për mangësitë në këtë fushë. 

Në rrethanat e reja përveç sektorit të trajnimeve kuadri turistik është avancuar në 

vazhdimësi. Shkollat e mesme të turizëm-hotelerisë dhe fakulteti kanë vazhduar të nxjerrin 

kuadër të këtij profili. Në këtë funksion, në Kosovë janë tetë shkolla të mesme profesionale, të 

shpërndara gjithandej Kosovës, të cilat janë të orientuara në profilet hoteleri turizëm.  

Departamenti i Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, vazhdon të 

nxjerrë kuadër profesional, i cili në disa lëndë përgatit kuadër me njohuri të përgjithshme dhe 

bazike për turizmin si dhe në fushën e Gjeografisë së Turizmit. 

Fakulteti Ekonomik (ish Shkolla e Lartë e Biznesit në Pejë), tani Universiteti i Pejës 

“Haxhi Zeka” ka nxjerrë dhe nxjerr një lloj profili të kombinuar për ekonomi me hoteleri dhe 

turizëm.  

Në prizmin e rrethanave të reja në Kosovë u hapën edhe institucione të reja të arsimit të 

lartë, të tilla si Kolegji Pjetër Budi dhe Kolegji Dardania. Këto dy institucione nxjerrin prej disa 

vitesh kuadër nga fusha e turizmit dhe hotelerisë. 

Në kuadër të universitetit të ri të Prizrenit (Universitetit Publik) në vitin 2014 ka filluar 

edhe një program masteri, i cili po përgatit kuadër në fushën e turizmit dhe menaxhimit të 

trashëgimisë kulturore.  

Të gjitha këto shkolla dhe universitete kanë një problem të cilin edhe ne nuk mund ta 

zgjidhim dhe ta dimë sa duhet, por që në terren vërehet gjithandej. Kuadri i dalë nga këto shkolla 

nuk arrin të aftësohet sa dhe si duhet, për të realizuar punën e vet në mënyrën e duhur në terren. 

Të intervistuara, më shumë se 30 kompani private të sektorit të agjencive, hotelerisë dhe 

gastronomisë (kulinarisë) në Kosovë, kanë deklaruar pa asnjë hezitim se kuadri i përgatitur në 

profilin e tyre mungon dhe është me defekte në Kosovë. Kjo është shqetësuese por shpresojmë të 

rregullohet në vitet e ardhshme.  

Situata e përgjithshme politike dhe shoqërore në Kosovën e pasluftës po vjen duke u 

përmirësuar. Janë krijuar kushte të reja dhe në vazhdim duket të jenë edhe më lehtësuese. Në 

funksion të kësaj janë bërë përpjekjet e sipërpërmendura të cilat lënë shumë për të dëshiruar por 

që janë duke u përmirësuar në vazhdimësi.  
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 Hulumtimet e ndërmarra, të udhëhequra dhe të realizuara nga autori gjatë periudhës janar 2014 – qershor 2014.  
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IV.3. Flukset turistike drejt Kosovës dhe të kosovarëve në rajon dhe Evropë  
Duke njohur pozitën gjeoturistike të Kosovës

191
, vlerësojmë se pikërisht këtu gjenden 

bazat e orientimeve turistike të kosovarëve në rajon dhe më gjerë dhe të tjerëve drejt Kosovës. 

Bilanci i hyrje daljeve turistike në vende të ndryshme është temë diskutimi që matet, vlerësohet, 

analizohet dhe punohet në drejtim të përmirësimit të tij. Vlerësohen si shumë pozitive në fushën 

e zhvillimit të turizmit vendet të cila kanë bilanc pozitiv turistik. Bilanci pozitiv paraqet numrin 

më të madh të turistëve që vizitojnë atë vend sesa i qytetarëve të tij që dalin jashtë shtetit, për 

qëllime turistike.  

Në Kosovë, deri tani nuk ka pas matje dhe vlerësime profesionale të kësaj natyre. Të 

ndodhur para këtyre rrethanave dhe të nxitur nga nevoja e punës në këtë punim është bërë një 

matje empirike në gjysmën e parë të vitit 2014. Matja ka përfshirë: intervista, anketa, literaturë, 

statistika nga institucionet, si: ASK dhe MASHT, MTI, etj.   

ASK  në vitin 2008 ka filluar me mbledhjen dhe publikimin e të dhënave statistikore nga 

fusha e hotelerisë. Tani ky institucion ka arritur që për gjashtë vite (2008-2014) të sigurojë disa 

të dhëna të nevojshme në këtë sektor. Defekti kryesor i matjeve të bëra nga ky institucion është 

fakti se të dhënat e mbledhura janë vetëm për hotelet ndërsa nuk ka të dhëna për asnjë formë 

tjetër të kapaciteteve që realizojnë recepturë fjetjeje. Edhe këto hotele janë të përzgjedhura nga 

një vlerësim asokohe i MTI-së, mbi bazën e të cilave ASK ka mbledhur të dhëna.  

Numri total i vizitorëve-turistë
192

 sipas të njëjtave të dhëna, për një vit në Kosovë është 

prej 26.616 (2008) deri në 50.074 (2013)
193

. Këta vizitorë, trendi i të cilëve shihet në grafik, kanë 

realizuar bujtje (netë qëndrimi) prej 46.910 (2008) deri në 83.883 (2013). Ecuria e numrit të 

turistëve nëpër 6 vitet e fundit (Grafiku 23) tregon një rënie të ndjeshme nga 2009 deri në 2011 

dhe një rritje të dukshme deri në vitin 2013. Nuk dihen arsyet e sakta të rënies së këtij numri por 

mendohet se kriza globale e cila kapi edhe vendet evropiane mund të jetë shkaktari i kësaj rënie.  

 

 

Grafiku 23. Ecuria e vizitorëve gjithsej, për vitet 2008-2013  
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 Pozita gjeoturistike e Kosovës është trajtuar në kapitullin e parë.  
192

 Për ecurinë e mëtejme në tekst duam t’i definojmë termat: turist dhe vizitor. Dikur ishin me më shumë dallim. 

Turisti është i definuar në literaturën turistike sikur edhe në nomenklaturën ligjore, vendore dhe ndërkombëtare 

ndërsa vizitori është kategori më e thjeshtë e personit i cili nuk kalon më shumë se 24h në një vend të huaj si dhe 

qëllimet e tij nuk futen në fushën e turizmit. Tani, sidomos në këto 10 vitet e fundit ka afërsi të madhe dhe në shumë 

dokumente dhe prononcime, madje edhe të Organizatës Botërore të Turizmit (OBT), për afrimin e termit turist me 

vizitor. Kjo do të thotë se edhe vizitori ka filluar të njihet si turist. Në fakt termi vizitor për shkak të prezencës së 

madhe të numrit të vizitorëve ka filluar ta zëvendësojë atë të turistit. 
193

 ASK, Seria 3, (Statistikat ekonomike), Statistikat e hotelerisë, TM1-2014, f. 14, Prishtinë, 2014. 
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Meqenëse ASK nuk ka krijuar një bazë më të gjerë për mbledhjen e të dhënave, atëherë 

edhe numri i vizitorëve dhe i netë-qëndrimeve (bujtjeve) duhet të jetë më i madh. Këtë e 

dëshmojnë edhe të dhënat e dorëzuara nga MTI për subjektet e hotelerisë në Kosovë. Nga këto të 

dhëna numri i hoteleve dhe moteleve arrin në 459
194

 (këto janë të koduara nga Ministria me 

kodin 5511). 

          Krahasimi i të dhënave na mundëson të shohim saktësisht origjinën e turistëve (vizitorëve) 

të cilët kanë vizituar Kosovën. Gjithashtu shohim sa vizitorë ishin për 20 vende të botës.  
Tab. 12. Numri i vizitorëve të jashtëm, sipas vendeve, (periudha 2008-2013)  

Nr    Vendi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Austria              127                  856                  451                  500     584              566     

2 Belgjika                62                  100                    85                    43     136                56     

3 Bosnja&Hercegovina              167                  880                  269                  212     393              429     

4 Britania e Madhe          1,487              2,202              1,296              1,251     1,383          1,916     

5 Franca              288                  851                  423                  301     380              989     

6 Gjermania              734              3,598              2,941              2,750     3,358          4,259     

7 Greqia          1,578                  513                  114                    37     148              243     

8 Holanda                84                  317                  993                  278     559                78     

9 Italia          1,089              1,429              1,512              1,938     4,838          3,704     

10 Kroacia              931              1,138                  950                  871     1,194          1,771     

11 Mali i Zi              166                  350                  270                  181     635              372     

12 Maqedonia          1,195              1,576                  935                  713     720          1,034     

13 Polonia                89                    44                  102                  110     49                51     

14 Serbia              250                  578                  558                  515     626              725     

15 SHBA          2,450              3,279              1,867              1,628     3,222          5,302     

16 Shqipëria          3,213              6,313              4,152              4,050     4,503          7,778     

17 Sllovenia          1,289              1,481              1,166              1,707     1,974          1,467     

18 Spanja              131                    62                    14                    28     58                39     

19 Turqia          1,694              3,098              2,184              2,028     6,020          4,949     

20 Zvicra          1,452              1,245                  471              1,061     1,011          2,591     

21 Të tjerë          6,140              6,408            13,629            10,147     16,999        11,755     

 

Gjithsej 24,616            36,318            34,382            30,349            48790            50,074     
 
 

Burimi: ASK, Statistikat e Hotelerisë
195

, (përpunuar nga autori). 

Ky numër i vizitorëve ka dalë nga mbledhja e të dhënave në gjithë territorin e vendit 

nëpërmjet pyetësorëve të ASK-së të realizuara nga zyrat rajonale të ASK-së.  

Duke iu referuar të dhënave të ASK-së (2008-2013) del se pesë shtetet me numrin më të 

madh të vizitorëve janë: Shqipëria (30.009), Turqia (19.973), SHBA (17.748), Gjermania 

(17640), Italia (14510). Lidhjet e Kosovës me Shqipërinë janë të veçanta andaj duan edhe trajtim 

të veçantë. Për 6 (gjashtë) vite radhazi këto shtete kanë kryesuar  tabelën si vendet me numrin më 

të madh të vizitorëve në Kosovë. Disa vende që kanë variuar në dy tri raste brenda këtyre 6 

viteve janë Italia dhe SHBA-të të cilat janë zëvendësuar me Slloveninë dhe një herë me Britaninë 

e Madhe. Në masën prej 90% këto vende kanë qëndruar në 5 (pesë) pozitat e para (Grafiku 23). 

                                                 
194

 Hysen Sogojeva, zyrtar i lartë  i hotelerisë dhe standardeve turistike-MTI, Të dhëna tabelore për subjektet 

turistike dhe hoteliere në Kosovë, Email: 08.07.2014.  
195

 ASK, Seria 3, (Statistikat ekonomike), Statistikat e hotelerisë, TM1-2014, f. 14, Prishtinë, 2014 
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Grafiku 24. Pesë vendet me numrin më të madh të vizitorëve-turistëve në Kosovë (2008-2013) 

 
Harta 21. Origjina e vizitorëve drejt Kosovës, të pesë vendeve kryesore në botë 

Duke vështruar trendin e vizitorëve (Grafiku 23) shohim se për gjashtë vitet e matura ka një 

qëndrueshmëri të vizitorëve nga vendet e origjinës drejt destinacionit, Kosovë.  

Të pyetur se cili është raporti (bilanci) i turistëve që i sjellin në Kosovë dhe i atyre që i 

dërgojnë jashtë Kosove, agjencitë turistike dhe operatorët turistikë në vend kanë deklaruar si më 

poshtë: raporti sipas tyre është 80% me 20% në favor të turistëve që dalin jashtë Kosove. Kjo 

tregon  që 4 herë më shumë dalin turistë nga Kosova se sa hyjnë në Kosovë.  
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Grafiku 25. Raporti midis turistëve që hyjnë dhe dalin nga Kosova, në përqindje (%)  

Statistikat e prezantuara deri më tani, burimi i të cilave ishte ASK, paraqesin numrin e 

vizitorëve-turistë  të cilët në Kosovë kanë ardhur për arsye nga më të ndryshmet. Të interesuar 

për këtë qëllim, ne kemi shtruar edhe një pyetje tjetër hulumtuese: Cili është numri i turistëve që 

vijnë në Kosovë nëpërmjet operatorëve kosovarë dhe agjencive turistike kosovare, si organizator 

dhe bashkorganizator? Përgjigja jonë e cila është përpunuar rezulton të jetë kjo: turistë që vijnë 

direkt në Kosovë duhet të jenë rreth 13.000-15.000 ndërsa përfshirë këtu edhe turistët të cilët 

vijnë në Kosovë vetëm si transit, destinacioni i të cilëve është ndonjë vend tjetër, duhet të arrijë 

rreth 20.000. Këta janë turistë klasikë, motivi i të cilëve është tipik turistik (çlodhje, rekreacion, 

zbavitje, kërshëri, kulturë, pasion, etj.).  

 
Grafiku 26. Numri i turistëve me destinacion Kosovën dhe atyre të jopatjetër Kosovën 

Nga vrojtimet e bëra në terren, në mungesë të statistikave të mbledhura nga institucionet 

e vendit janë të dallueshme orientimet e turistëve nga Kosova drejt rajonit dhe më gjerë. Vendet 

që më së shumti pranojnë turistë nga Kosova janë: Shqipëria, Mali i Zi, Turqia dhe vendet e tjera 

si Italia, Spanja. Kjo kryesisht e fokusuar në sezonin veror dhe kryesisht në turizmin balnear. Në 

kontekstin kohor ka një variacion të dukshëm:  

- deri në vitin 2000 për arsye, politike, të sigurisë etj., Shqipëria nuk frekuentohej nga turistë kosovarë;  

- në vitet 1997-1999, bregdeti malazez ishte i boshatisur nga kosovarët për shkak të luftës në Kosovë; 

- deri në vitet e para pas lufte në Kosovë nuk kishte oferta serioze, nuk kishte ture për në Turqi; 

- pas viteve 2005  deri në vitin e kaluar ka pasur organizime edhe për në Egjipt dhe Tunizi që tani, ato 

për shkak të problemeve të brendshme (Pranvera arabe) janë eliminuar; 
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- nga vitet mbas lufte dhe këtej kanë filluar edhe organizime për në Spanjë, Itali gjatë sezonit veror dhe 

organizime të tjera për në qytetet kryesore evropiane (kjo gjatë dimrit dhe në muajt e parë të beharit, 

kryesisht organizime studentore); 

- me rritjen e interesit për vendet si Shqipëria, Mali i Zi dhe sidomos Turqia, janë zvogëluar shkuarjet 

drejt Greqisë, kjo edhe për shkak të burokracive kufitare që ka vënë shteti grek në raport me Kosovën 

dhe popullin e tij; 

- riviera kroate ka filluar të vizitohet por me ritme të vogla, edhe kjo për arsye të ndryshme, por ndër 

më kryesoret janë: çmimet e larta dhe marrja e vizave (burokraci kufitare), etj. 

 
Harta 22. Skema e bilancit turistik në Kosovë (vlerat në % janë për tërësinë e jo për vendet veç e veç)  

IV.3.1. Efektet e qarkullimeve turistike për Kosovën   

Bilanci i hyrje-daljeve të turistëve në Kosovë nuk duhet parë vetëm në prizmin e 

numrave, sa persona hynë dhe sa dalin nga vendi. Efektet turistike të këtyre shkëmbimeve 

(vajtje-ardhje) janë më të gjëra se sa për plotësim statistikash.  

Efektet turistike janë trajtuar shumë më parë nga njohës të fushës së turizmit. Ato janë 

paraqitur edhe si funksione të cilat shoqërojnë aktivitetin turistik. Të tilla si funksionet 

ekonomike dhe joekonomike (kulturore, sociale, politike, rekreative, shëndetësore, etj.), të cilat 

paraqesin drejtpërdrejtë efekte të cilat rrjedhin nga pjesëmarrja e turistëve dhe nga qarkullimet 

(shkëmbimet) turistike.  

Në rastin konkret nga flukset turistike të “inbound” dhe “outbound”
196

 turistëve në 

Kosovë paraqiten  efekte të caktuara. Si shumë të rëndësishme konsiderohen efektet: ekonomike, 

sociale, dhe kulturore. 

Numri i turistëve sipas statistikave në Kosovë në vitin 2013 ishte 50.074, e të cilët kanë 

realizuar 83.883 netë qëndrimi (bujtje). 

                                                 
196

 Në literaturën ndërkombëtare është mjaft i përdorur termi “inbound and outbound tourists” , ngjashëm 

“inbound and outbound turism”, “inbound and outbound travelers” , etj.  Qëllimi është sqarimi i asaj që 

definon turistët të cilët dalin jashtë shtetit të vet (outbound) dhe i atyre të cilët vijnë në shtetin tonë (inbound).  
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Mesatarja e bujtjeve =   
  

 
 = 

      

     
 = 1.7 net. 

Nq – Net qëndrimi; 

V –   Nr. i vizitorëve 

Ky rezultat tregon se mesatarisht një turist në Kosovë qëndron 1.7 netë, pra më pak se dy ditë 

gjatë qëndrimit në Kosovë.   

Kjo është e krahasuar edhe me kapacitetin e shfrytëzimit të hoteleve në Kosovë me 

mesatare prej 10%  (mesatare e dalë prej TM1-2009 deri në TM1-2014), që tregon  më së miri 

për nivelin ende shumë të ulët të efekteve ekonomike dhe që gjeneron turizmi i të ardhurve të 

huaj, në Kosovë
197

.  

Efektet sociale në turizëm vlerësohen nëpërmjet impaktit që ka turizmi në rritjen e numrit 

të ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht numrit të punësuarve në këtë sektor.  

 
Tab. 13. Numri i të punësuarve sipas seksioneve ekonomike për vitet 2008-2012

198
  

 

Numri i të punësuarve në seksionin e turizmit (hoteleri dhe restorante) është 6.478 në vitin 2008 

dhe 7.389 në vitin 2012. Në pjesëmarrjen totale të numrit të të punësuarve rezulton zvogëlim i 

saj: nga 7.3%  në vitin 2008 në 5.1% në vitin 2012. Sigurisht se në një ndarje më të detajuar dhe 

më të definuar do të dalë se edhe të punësuar të tjerë në seksione të tjera si në tregtinë me 

shumicë dhe pakicë (kjo përbën mesatarisht 30% të të punësuarve) i kontribuojnë me punën e 

tyre, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, turizmit. Trendi në rritje i numrit të punësuarve në këtë 

sektor, pavarësisht pjesëmarrjes në zvogëlim, jep shpresë për ngritje të orientuara në zhvillim të 

turizmit.  

 Efektet kulturorë janë shumë evidente por të vështira për t’u  matur. Ato janë vlera me 

kualitet e jo me kuantitet. Të njohura dhe shumë të vlerësuara janë funksionet që në fakt  

prodhojnë efekte të drejtpërdrejta dhe të tërthorta kulturore. Të drejtpërdrejta nga pjesëmarrja e 

kosovarëve si turistë në vende e tjera të rajonit dhe botës si dhe nga pjesëmarrja e të tjerëve si 

                                                 
197

 Kujtojmë në këtë rast se maksimumi i mesatares në Kosovë prej 2009 deri në 2013 nëpër tremujorë ka arritur në 

TM2 të vitit 2012 (Burimi: ASK, Statistika e Hotelerisë, TM1-2014, f. 6.). 
198

 ASK, Seria 3:Statistikat ekonomike, Rezultatet e Anketës strukturore të ndërmarrjeve 2008-2012, f. 12, ASK, 

Prishtinë, 2013. 
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turistë në Kosovë. Ndërsa efekte të tërthorta janë të shumta: bashkëpunime të mëtejmë dhe 

mundësi shkëmbimesh midis dy popujve dhe vendeve, mundësi organizimesh në të ardhmen në 

Kosovë ose gjetiu, rritje e interesimit dhe e përgatitjeve të tjera në vitet në vazhdim. Bartja dhe 

transmetimi i përjetimeve pozitive nga turistët në rrethin e tyre social është dukuri e mirënjohur 

në botën e turizmit, e cila asnjëherë nuk zvogëlohet dhe nuk bëhet e tepërt edhe pse teknologjitë 

dhe mekanizmat informues kanë evoluar shumë. Përkundër kësaj,  pikërisht rrethanat e reja 

globalizuese kanë krijuar mundësi që këto efekte kulturorë të bartjes së përjetimeve dhe 

kënaqësive nga zona turistike në vendin rezidencial, të jenë më të efektshme se kurdoherë më 

parë.  

Jo krejt nga interesimi për zhvillim turizmi se sa nga nevoja për të performuar “krijimet” 

e tyre, në forma të ndryshme, artistë dhe të tjerë të lidhur me ta kanë vazhduar të organizojnë, 

riorganizojnë dhe në disa raste të vazhdojnë traditën e organizimit të festivaleve dhe aktiviteteve 

kulturore dhe të llojeve të tjera në Kosovë. Festivalet në Prishtinë, Prizren, Pejë dhe në qytete të 

tjera po fillojnë të përdoren çdo ditë e më shumë dhe të mos ngelen festivale të mbyllura. Ato 

duhet të kenë qëllim primar që nëpërmjet kualitetit të performuar në skenë të nxitin sa më shumë 

prurje nga brenda dhe jashtë vendit. Numri i këtyre festivaleve të kategorive të ndryshme, jo 

patjetër vetëm kulturore, në Kosovë është i vogël, sikur është i vogël edhe kualiteti i tyre. Ato 

janë të shpërndara kryesisht nëpër qendrat e mëdha urbane të vendit. I njohur është: “Doku Fest” 

(Festival i filmit të shkurtër) në Prizren. Ky festival është padyshim aktiviteti më i madh 

kulturor, i cili arrin të mbledhë numrin më të madh të pjesëmarrësve në Prizren. Për 9 ditë të 

festivalit në vitin 2013, janë shpërndarë 11.000 bileta dhe vlerësohet se rreth 40% e tyre janë 

turistë të huaj
199

. Festivale të tjera janë të tipit të filmit, panaire, si në Prishtinë, Pejë, Prizren, 

Rahovec (panairi i rrushit dhe verës), Festivale të muzikës, të folklorit (festivali burimor “Mujë 

Krasniqi” në Klinë). Këto aktivitete i japin rëndësinë e duhur  efekteve kulturorë, të cilat u 

përmendën deri më tani. 
 

IV.4. Emigrantët kosovarë dhe potenciali turistik i tyre 
 

Emigracioni në Kosovë është i shprehur gjithandej dhe në faza të ndryshme. Dukuria nuk 

është e panjohur dhe për vendet e tjera ballkanike. Megjithatë duhen njohur karakteristikat e 

emigracionit në Kosovë të cilat do të varen nga faktorë të ndryshëm. Shikuar në dimensionin 

kohor valët e emigrimeve të popullit të Kosovës (shqiptar) kanë variuar në kohë. 

Lidhur me emigrimin, origjinën e tyre, numrin dhe karakteristika të tjera, të bindur se ky 

migracion shqiptar ka impakt në ekonominë e vendit dhe rrjedhimisht edhe në sektorin e 

turizmit, është realizuar një projekt hulumtues në territorin e vendit. 
 

IV.4.1. Projekti hulumtues 

Projekti i realizuar gjatë vitit 2013 është përkrahur financiarisht nga Ministria e Diasporës 

(MD) e Republikës së Kosovës. Për realizimin e tij janë angazhuar 5 studentë të vitit të IV-të, të 

cilët kanë ndihmuar në realizimin e hulumtimit dhe me këtë rast kanë shlyer edhe obligimin e 

Punimit të Diplomës në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore.  

Projekti është ndërtuar duke respektuar hapat në vijim:  
a) Vizioni dhe Misioni 

b) Metodologjia 
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 Intervista Nr. 21, OJQ “Doku Fest” (i intervistuari Drejtori artistik  Veton Nurkollari). Intervistoi: Fitim Humolli, 

Prizren, 21.05.2014. 
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c) Hapësira e hulumtimit (shtrirja gjeografike)  

d) Ndërtimi i pyetësorit dhe koncepti për intervista 

e) Trajnimi-Edukimi 

f) Puna në terren 

g) Rezultatet 

h) Përfituesit nga projekti 

Disa nga pikat boshte të hulumtimit (hapat e projektit) janë definuar në “Metodologjia e 

aplikuar dhe metodat hulumtuese”, ndërsa të tjerat në vazhdim.  

IV.4.1.1. Vizioni dhe misioni 

Vizioni:  Matja e potencialit turistik të emigrantëve me metodologji të besueshme hulumtuese 

dhe interpretimi i saj. 

 Misioni, për ne ka paraqitur “rrugën” e realizimit të këtij studimi me të gjitha aktivitetet, të cilat 

në fund duhet arritur që të  japin përgjigje në pyetjet hulumtuese: 
1. Sa janë këta emigrantë? 

2. Nga janë, nga vijnë? 

3. Kush janë (të dhëna personale)? 

4. Historiku i largimit nga Kosova dhe mënyrat e mbajtjes së lidhjeve me të. 

5. Sa qëndrojnë në Kosovë? 

6. Kur vijnë (Koha e qëndrimit dhe frekuenca/vit)? 

7. A do të vijnë prapë me ritmet aktuale? 

8. Kush  janë kërkesat e tyre? 

9. Sa shpenzojnë përgjithësisht në Kosovë për qëllime të ndryshme? 

10. Sa shpenzojnë në Kosovë për qëllime turistike? 

11. Vendet më të pëlqyera për t’i vizituar dhe qëndruar në Kosovë. 

12. Vlerësimi i tyre për Kosovën si vend turistik. 

13. Qëndrimi i tyre kritik rreth gjendjes turistike të Kosovës (problematikat). 

14. Ide rreth zhvillimit të ardhshëm turistik të Kosovës (ide të anketuarve), etj.  

Mbi bazën e deklarimeve të anketuarve/intervistuarve dhe numrit të emigrantëve që zakonisht 

vijnë në Kosovë janë nxjerrë edhe rezultate për pjesëmarrjen e remitancave në Kosovë (Grafiku 

35 dhe 36), krahasimin e saj me deklarimet publike dhe profesionale, të njohura deri më tani në 

Kosovë, etj. 

IV.4.1.2. Hapësira e hulumtimit (shtrirja gjeografike)  

Të nisur nga mendimi i projektuar  (bazuar nga eksperienca vetjake dhe njohja me 

realitetin), janë vrojtuar dallime në përbërje dhe kualitet të emigracionit nëpër komuna të 

ndryshme në Kosovë. Mbi këtë bazë është bërë përzgjedhja e komunave. Duke menduar se 

emigracioni nëpër disa komuna në Kosovë ka origjinë të theksuar nga disa vende evropiane, 

është konceptuar projekti fillimisht, p.sh. Origjina e emigrantëve nga Malisheva mendohet të jetë 

kryesisht nga Italia, ajo e Mitrovicës dhe Vushtrrisë pjesërisht nga vendet skandinave. Në 

Podujevë dhe Prishtinë janë pritur të jenë nga Gjermania, Italia dhe të tjera, në Dragash dhe 

Prizren nga ish Republikat Jugosllave dhe vende të tjera evropiane, si dhe nga Ferizaj dhe Vitia 

është pritur emigracion, kryesisht nga Zvicra dhe Gjermania. Kjo ka rezultuar të jetë e saktë mbi 

bazën e mostres, të realizuar me anën e anketave dhe intervistave të bëra drejtpërsëdrejti në 

terren.  Hipoteza e vënë në fillim ka rezultuar e saktë.  

Hapësira e hulumtuar është përzgjedhur sipas mendimit të sqaruar më parë mbi origjinën 

e ndryshme të emigrantëve shqiptarë. Sikur shihet (Harta 23) shpërndarja hapësinore është 

mesatare dhe kjo ishte një  nga qëllimet e hulumtimit. Gjithë përfshirja ka kuptim 
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shumëdimensional dhe siç do të shihet nga rezultatet, ka edhe kumtim cilësor i cili gjenerohet 

nga origjina e emigrantëve prej shteteve me standarde të ndryshme jetësore. 

 
Harta 23. Zona hulumtuese, potenciali turistik i emigrantëve në Kosovë  

IV.4.1.3. Puna në terren 

Puna në terren është bërë në kohën e realizimit të anketave dhe intervistave. Aktiviteti 

kryesor është realizuar në muajin, korrik-gusht. Ky aktivitet lidhet kryekëput me kohën optimale 

të qëndrimit të emigrantëve  në vendlindje. Puna e tillë është përqendruar në anketa dhe 

intervista. Pista e fokusit në intervista kanë qenë personat të cilët me veprimtarinë e tyre kanë 

dëshmuar për investime në sektorin e turizmit në vend.  

 
Foto 21. Intervista, qershor 2013. Hotel SWIS DIAMOND, Prishtinë  
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IV.4.1.4. Rezultatet 

Rezultatet e projektit (paraqesin të gjeturat në këtë projekt) do të paraqiten në vazhdim 

sipas pyetjeve të bëra mbi bazën e pyetjeve hulumtuese (5.1.1. Vizioni dhe misioni)). Këto pyetje 

të evidentuara si mision i projektit paraqesin bazën dhe qëllimin e hulumtimit të realizuar.  
Numri dhe shpërndarja e emigrantëve kosovarë nëpër botë 

Nuk ka në Kosovë statistika të sakta mbi emigracionin. Agjencia e Statistikave të 

Kosovës (ASK) në vitin 2011, në kuadër të projektit gjithëpërfshirës për regjistrimin e popullsisë 

ka pasur një formular të veçantë i njohur si Formulari S1, i dedikuar të plotësohet për familjarë të 

cilët jetojnë jashtë Kosove
200.

 ASK tani ka nxjerrë disa rezultate por që kualiteti i tyre (i varur 

nga metodologjia e përdorur dhe i shoqëruar me disa defekte të cilat e kanë shoqëruar komplet 

procesin e regjistrimit të popullsisë) nuk garanton informacion të saktë. Në bazë të kësaj MD 

është në përpjekje për të realizuar një projekt i cili mendohet të realizohet në vendet e origjinës 

së mërgimtarëve që do të tregonte për numrin e saktë të mërgimtarëve, origjinën e tyre, statusin, 

kohën e qëndrimit, perspektivën, etj. 

Në fokus të studimit të realizuar ishte emigracioni kosovar, me origjinë nga Evropa, i cili 

ka lidhje më të forta me atdheun dhe po kështu pritet të jetë më aktiv në fushën e investimeve 

perspektive në Kosovë.  
Tab. 14. Numri i emigrantëve në shtete evropiane dhe SHBA

201
 

Shtetet Nr. i emigrantëve Pjesëmarrja (%) 

Gjermani 134231 35.2 

Zvicra 87348 22.9 

Itali 27637 7.3 

Austri 21371 5.6 

Suedi 19576 5.1 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 13636 3.6 

Francë 12359 3.2 

Mbretëria e Bashkuar 10643 2.8 

Belgjikë 7891 2.1 

Të tjera 46134 12.1 

Totali 380826 100.0 
 

 
Grafiku 27. Paraqitja grafike e numrit total të emigrantëve 
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 Të dhënat nga ky formular janë plotësuar nga familjarët e mërgimtarëve tanë që ndodhen në Kosovë. Kjo ka qenë 

metodologjia e aplikuar nga ASK prandaj edhe shkalla e gabimit është e mundur.  
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 ASK, Migrimi kosovar, f 21, ASK, Prishtinë, Prill 2014,.  
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Harta 24. Pjesëmarrja dhe shtrirja e mërgimtarëve në vendet evropiane  

Struktura arsimore e emigrantëve tanë në shtetet evropiane (kryesisht në vendet e BE-së) 

Statistika  

 
N 

    Të anketuarit 150 

      Mungojnë 0 

Vërejtje
202

 

150 të anketuarit janë pyetur për nivelin e përfundimit të shkollimit të tyre. Në këtë pyetje 

si në fig. 74, shihet se është shumë dominante pjesëmarrja e te anketuareve të cilët kanë 

përfunduar shkollimin e mesëm. Së bashku me grupin e pjesëmarrësve që kanë përfunduar vetëm 

shkollimin fillor (shkollimin tetëvjeçar) del se 80% e pjesëmarrësve në anketë nuk kanë shkollim 

superior. Ne konsiderojmë se ky është një indikator strukturor shumë i rëndësishëm për 

investimet e deritanishme të mërgatës kosovare. Ky indikator tregon gjithashtu për perspektivën 

e mundësisë së investimeve në të ardhmen. 

Niveli i ulët i pjesëmarrjes në shkollimin superior lidhet shumë me kohën e emigrimit të 

diasporës sonë në BE. Po t’i referohemi të dhënave nga hulumtimi, shohim se vijimësia e 

emigrimeve tregon për një ecuri me rritje të theksuar, e cila prish trendet e asaj kohe, fillon nga 

vitet 1985 dhe arrin maksimumin në vitin 1995, për të përfunduar në trende më normale në vitin 

2000 (Grafiku 29). Kjo valë e madhe e emigrimeve, e ndikuar nga situata e përgjithshme politike 

dhe socio-ekonomike që e ka shoqëruar në ato vite Kosovën, ka kushtëzuar destabilitet të 

përgjithshëm dhe mungesë perspektive, ka ndikuar drejtpërsëdrejti edhe në emigrimin e një brezi 

të madh të të rinjve shqiptarë nga Kosova, kryesisht drejt vendeve të BE-së. Të ndodhur në këto 
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 Kjo tabelë e cila është gjeneruar nga softueri,  tregon numrin e të anketuarve dhe se nuk mungon asnjë rast, vlen 

për të gjitha grafikët e mëposhtme, prandaj nuk do ta paraqesim më tutje.  
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situata izolimi, pasiguri politike e deri edhe të ekzistencës, të rinjtë në masë të konsideruar 

ndërprenë shkollimet dhe mësyn botën perëndimore. Përveç të tjerave ky është njëri nga 

indikatorët kryesorë, i cili  arsyeton pjesëmarrjen e madhe të mërgimtarëve me shkollim të 

mesëm dhe fillor (Grafiku 28). 

 

 
Grafiku 28. Struktura arsimore e emigrantëve të anketuar 

150 të anketuarit janë pyetur për nivelin e përfundimit të shkollimit të tyre. Në këtë pyetje 

si në Grafiku 28, shihet se është shumë dominante pjesëmarrja e emigranteve të cilët kanë 

përfunduar shkollimin e mesëm. Së bashku me grupin e pjesëmarrësve që kanë përfunduar vetëm 

shkollimin fillor (shkollimin tetëvjeçar) del se 80% e pjesëmarrësve në anketë nuk kanë shkollim 

të lartë. Ne konsiderojmë se ky është një indikator strukturor shumë i rëndësishëm për investimet 

e deritanishme të mërgatës kosovare. Ky indikator tregon gjithashtu për perspektivën e 

mundësisë së investimeve në të ardhmen. 

Niveli i ulët i pjesëmarrjes në shkollimin e lartë lidhet shumë me kohën e emigrimit të diasporës 

sonë në BE. Po t’i referohemi të dhënave nga hulumtimi, shohim se vijimësia e emigrimeve 

tregon për një ecuri me rritje të theksuar, e cila prish trendet e asaj kohe, fillon nga vitet 1985 

dhe arrin maksimumin në vitin 1995, për të përfunduar në trende më normale në vitin 2000 

(Grafiku 29). Kjo valë e madhe e emigrimeve, e ndikuar nga situata e përgjithshme politike dhe 

socio-ekonomike që e ka shoqëruar në ato vite Kosovën, ka kushtëzuar destabilitet të 

përgjithshëm dhe mungesë perspektive, ka ndikuar drejtpërsëdrejti edhe në emigrimin e një brezi 

të madh të të rinjve shqiptarë nga Kosova, kryesisht drejt vendeve të BE-së. Të ndodhur në këto 

situata izolimi, pasiguri politike e deri edhe të ekzistencës, të rinjtë në masë të konsideruar 

ndërprenë shkollimet dhe mësyn botën perëndimore. Përveç të tjerave ky është njëri nga 

indikatorët kryesorë, i cili  arsyeton pjesëmarrjen e madhe të mërgimtarëve me shkollim të 

mesëm dhe fillor (Grafiku 28). 
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Emigrantët nëpër vite,  trendet e emigrimit 

 
Grafiku 29. Ecuria e viteve të emigrimit, 1960-2013  

Struktura profesionale e emigrantëve, para dhe pas emigrimit  

 
Grafiku 30. Profesionet e të anketuarëve para emigrimit (profesionet në Kosovë) 

E dominuar me 25.5 % nga profesioni i bujkut, 17% nga ndërtimtaria, e pasuar me 13% 

nxënës dhe 10% studentë (dy kategoritë e fundit janë pa profesione), tregon më së miri për 

dominimin e strukturës së mangët, të asaj nga sektori i parë i veprimtarive ekonomike në atë 

kohë. Pjesëmarrja prej 23% e nxënësve dhe studentëve arsyeton edhe njëherë numrin e madh të 

anketuarve që kanë rezultuar të jenë vetëm me shkollim të mesëm. Kjo strukturë e  dominuar nga 

bujqësia, ndërtimi dhe numri i madh i personave pa profesion, do të jetë, përveç tjerash, faktor i 

cili do të predisponojë pjesëmarrjen shumë të lartë të të punësuarve në ndërtim (rreth 52%) ne 
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vendet e emigrimit (Grafiku 31). Arsyeja e angazhimit në këto profesione të njohura si të rënda 

dhe të vrazhda, lidhet edhe me qasjen, politikat dhe mentalitetin e popullsive ku këta kanë 

emigruar. Po të shërbehemi me frazën “askush nuk dëshiron të bëjë punë të rëndë përderisa kush 

ta bëjë atë” është justifikimi i angazhimit të të huajve, jo vetëm shqiptarëve në këto profile.  

 
Grafiku 31. Profesionet e emirantëve në diasporë   

Arsyet e emigrimeve dhe lloji i emigrimit 

Migrimet në esencë ndahen në dy kategori: në migrime të brendshme dhe migrime të 

jashtme. Migrimet e brendshme janë migrime të cilat për arsye të ndryshme paraqiten brenda një 

vendi të caktuar. Migrimet e jashtme janë kategori e migrimeve ndërkombëtare të cilat paraqiten 

si rezultat i lëvizjeve të popullsisë nga një vend ose disa vende, në një vend ose disa vende të 

ndryshme. 

Nga matjet e bëra, të pyetur se cila ishte arsyeja e largimit nga vendi, të anketuarit, në 

pyetjet me tri opsione, kanë dhënë përgjigjen, si në fig. 78, duke forcuar arsyet socio-ekonomike 

në 80% dhe arsyet politike në 20%. Arsyet e tjera nuk janë të përfillshme. 

Mbi bazën e këtyre deklarimeve vullnetare dhe të lirshme kuptojmë drejt motivet e largimit nga 

vendi, të mërgimtarëve kosovarë.  

Në interes eventual të përfituesit të hulumtimit mund të themi se nëse 80% e të 

anketuareve dhe intervistuarëve të marrë për mostër, kanë deklaruar se motivet socio-ekonomike 

(normalisht më të mira në vendet që kanë emigruar) ishin arsye për largim nga Kosova, atëherë 

po të njëjtat motive duhet të ekzistojnë që kjo diasporë të kthehet në vendin e vet, në mos 

përgjithmonë, së paku për investime të pjesshme. Kjo përgjigje e bazuar në matje është një 

tregues i qartë dhe i bollshëm për t’u kuptuar se institucionet vendore duhet ta ngrenë lart 

interesimin e potencialit dhe vlerave që posedon mërgata kosovare. Përballë saj, këto institucione 

duhet të materializojnë dhe konkretizojnë angazhimet në mënyrë që mërgata të ketë vend dhe 

ambient të përshtatshëm për të investuar dhe për t’u ambientuar në vendin e vet. 
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Grafiku 32.  Arsyet e emigrimit nga Kosova në fundin e shek. XX dhe fillimin e shek. XXI   

                       
Grafiku 33. Modeli i praktikuar i emigrimeve  

Të ardhurat personale dhe familjare - standardi jetësor  

Ky tregues i gjetur në hulumtim duhet të lexohet drejt dhe të përkthehet drejtpërsëdrejti 

në interes të vendit. Deklarimi prej 62%, se standardi i tyre i jetesës-të ardhurat personale janë të 

mira, është rezultat i kënaqshëm i pasuar nga 24% me të ardhura shumë të mira. Kjo pjesë, 

sidomos e dyta, tregon se kjo kategori duhet parë më me interes sepse aty mund të gjenden sasi 

potencialesh për kthim të planifikuar në Kosovë. Kjo është pjesa e migracionit për investime 

potenciale në vend. Ndërsa përqindja e respodentëve të deklaruar me të ardhura të këqija dhe më 
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pas të mjaftueshme, duhet parë si potencial negativ, i cili në raste më të këqija, siç ndodhi me 

krizën botërore,  pasoi me problemet dhe krizat e recensionit të vendeve të BE-së, gjë që mund të 

krijojë probleme sociale apo ngarkesa të veçanta për Kosovën nga kthimet e mërgimtarëve në 

vend. Ky fenomen ka dhënë disa sinjale nga mërgimtarët shqiptarë, të cilët janë të shumtë në Itali 

ose siç ka ndodhur edhe më theksueshëm me mërgatën shqiptare në Greqi, e cila ia mësyu 

atdheut të tyre në Shqipëri, në 3-4 vitet e fundit.  

 
Grafiku 34. Deklarimi mbi të ardhurat në diasporë, sipas kategorive   

Kontributet e drejtpërdrejta në Kosovë, parat e shpenzuara-dërguara 

 
Grafiku 35. Shuma mesatare e mjeteve të dërguara për një vit në Kosovë nga një familje mërgimtare, në 
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Grafiku 36. Mesatarja e parave të dërguara në Kosovë që nga emigrimi e deri në 2013(€)   

Koha e qëndrimit në Kosovë, brenda vitit dhe shpenzimet për këtë kohë 

 
Grafiku 37. Koha e qëndrimit të emigrantëve në Kosovë e shprehur në ditë brenda vitit  

 
Grafiku 38. Shuma e mjeteve të shpenzuara gjatë qëndrimeve në Kosovë për qëllime turistike dhe rekreative   
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Nga anketimet e bëra rezultoi se koha maksimale e qëndrimit  në Kosovë nga mërgimtarët  është  

deri në 80 ditë ndërsa minimale është 5 ditë. Më e rëndësishmja, nga matja prej 150 të 

anketuarve, është mesatarja e qëndrimit në Kosovë,  prej 30 deri në 45 ditë. Kjo është koha në të 

cilën duhet llogaritur çdo njeri që ka interes për ardhjet e emigrantëve. Normalisht kjo duhet parë 

nga koha e prezencës së tyre në Kosovë. Kjo kohë  në masën më të madhe është gjatë pushimeve 

verore (korrik, gusht) dhe e kombinuar në masë të konsiderueshme me pushimet dimërore (20 

janar-1 shkurt). Shpenzimet e dedikuara  për qëllime rekreativo-turistike kanë rezultuar të jenë të 

shprehura në masë të ndryshme por me dominim  prej 700€-4000€ brenda një viti (Grafiku 38).  
Kosova si vend turistik  

Në anketën tonë  kishim vënë një pyetje të qëllimshme për të marrë mendimin e mërgimtarëve 

kosovarë. Cili është vlerësimi  juaj për Kosovën si vend turistik? Kjo pyetje ishte me këto 

opsione përgjigjesh: 
a) Kosova ka potenciale natyrore turistike, ka potenciale kulturore, ka ushqime të mira, etj. (me gjithë 

çka ka) prandaj ka mundësi zhvillimi. 

b) Kosova i ka këto potenciale por nuk ka det dhe nuk mund të zhvillohet turistikisht. 

c) Kosova i ka potencialet turistike por nuk ka investuar dhe po vonohet në parandalimin e dukurive 

negative me të cilat po prishen këto potenciale, natyrore dhe kulturore. 

d) Koment tjetër. 

 
Grafiku 39. Rezultati i matur për pamjen e Kosovës si vend turistik   

Përgjigjet ishin me orientim të theksuar (fig. 85). Mbi 70 % e respodentëve kanë prioritet 

opsionin c) duke e shoqëruar edhe me opsione të tjera por sipas kësaj matjeje ka dalë se është më 

i rëndësishmi. Kjo tregon adresën e qartë të problemit për zhvillimin e turizmit në Kosovë. 

Adresa është: Qeveria e Republikës së Kosovës, Parlamenti dhe komunat e Kosovës. Për ta bërë 

edhe më morale adresimin e këtij problemi themi se problemi është tek qytetarët e vendit, të cilët 

me të drejtën e tyre të votës dhe kundërshtimit të dukurive negative mund të ndikojnë tek 
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parlamenti dhe qeveritë për rregullimin e infrastrukturës së kuadrove dhe të investimeve në 

fushën e turizmit. Që ta bëjmë edhe më të qartë këtë përgjigje sqarojmë se kjo duhet të 

interpretohet ashtu siç shihet Kosova në sytë e mërgimtarëve tanë. Sipas opsionit c, të selektuar 

nga mbi 70% e të  anketuarve, Kosova është vend me potenciale turistike por këtu kanë munguar 

investimet në këtë sektor dhe ka ende probleme me dukuri negative si korrupsioni, ndërtimet e 

egra, pa asnjë planifikim paraprak, etj.    
Problemet kryesore për emigrantët tanë, si pengesë për zhvillimin turistik të vendit  

Tab. 15. Rastet e anketuara dhe të përpunuara në SPSS (Përmbledhja e rasteve)                     

 Rastet 

Të rregullta Munguan Totali 

N Përqindja N Përqindja N Përqindja 

Shuma e rasteve 150 100.0% 0 0.0% 150 100.0% 

 

Tab. 16. Frekuenca e përgjigjeve të zgjedhura nga të anketuarit 

Frekuenca 

 Përgjigjet Përqindja e 

rasteve N Përqindja 

 

Problemet kryesore, 

pengesë për 

zhvillimin turistik të 

vendit. 

A_41 69 19.4% 46.0% 

B_41 75 21.1% 50.0% 

C_41 73 20.6% 48.7% 

D_41 56 15.8% 37.3% 

E_41 59 16.6% 39.3% 

F_41 13 3.7% 8.7% 

G_41 7 2.0% 4.7% 

Ska pergjigje 3 0.8% 2.0% 

Total 355 100 % 236.7% 
 

 

Përgjigjet  e të anketuarve kanë qenë me 7 opsione (A-G) dhe të anketuarit (emigrantë) 

kanë pasur mundësinë të zgjedhin më shumë se një opsion. Zgjedhja e më shumë se një opsioni 

ka krijuar numër të madh të përgjigjeve
203

. Sipas kësaj zgjedhje,  përgjigje të shumta (në forma të 

ndryshe kombinimesh) ka marrë opsioni b i përgjigjes. Kjo përgjigje “Qasja e ngathtë e politikës 

për zhvillimin turistik (turizmi nuk është prioritet në Kosovë)”,  thotë se turizmi nuk është 

vlerësuar në prioritetet e vendit dhe se politikat qeveritare dhe vetë udhëheqësit janë treguar të 

ngathtë në marrjen e masave të duhura për zhvillimin turistik të vendit. Në tab. 16 dhe Grafiku 

40 shihet se ky opsion shoqërohet me mungesën e informacioneve për zonat turistike të vendit si 

dhe organizimi difektoz institucional, në funksion të zhvillimit turistik të vendit.  
Kosova e dëshiruar për mërgimtarët 

Prej pyetjeve më interesante dhe me interes të veçantë kanë qenë dy pyetjet e fundit.  Në 

pyetjen: Ç’ka nuk ka Kosova e që mund t’i ketë në të ardhmen, e që si rezultat ju, do t’i 

kalonit tërë pushimet këtu? Konkluzioni i të gjitha përgjigjeve nga kjo pyetje e hapur ishte: 
- Në Kosovë ka shumë papastërti dhe si rezultat kërkohet ambient më i pastër. 

- Përmirësim i shërbimeve ekzistuese si:  hoteliere, gastronomike, administrative, dhe ngritje e  

                                                 
203

 150 të anketuar do të jepnin 150 përgjigje. Sikur ata të jepnin vetëm nga një përgjigje, por siç u tha ata kanë 

dhënë më shumë përgjigje prandaj në tab. 3 shohim një shumë prej 355 përgjigjesh që në vlerë relative kap shumën 

prej 236.7%.  
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kapaciteteve të drejtpërdrejta dhe plotësuese si: hotele, restorante adekuate, shërbime të tjera,  

sinjalistika (adresat, informacionet për lokalitete dhe zona turistike), etj.  

 

 
Grafiku 40. Problemet kryesore, pengesë për zhvillimin turistik të vendit 

- Mbrojtja e zonave turistike në çdo pikëpamje dhe mbrojtja nga ndërtimet e pa planifikuara-të egra, 

ruajtja e origjinalitetit natyror dhe atij kulturor. Kosova nuk ka sheshe të mëdha e në këtë funksion 

çështjet e planifikimit dhe urbanistikës janë keq. 

- Resurset  turistike dhe aty ku ka ndikim turistik (nivel lokal dhe qendror) të udhëhiqen na 

profesionistë të fushës.  Për momentin ka mungesë profesionalizmi në këtë aspekt prandaj kjo është e 

mundur për Kosovën dhe kërkohet të aplikohet.  

- Kosova mund të ketë nivel më të ulët të korrupsionit dhe kjo do të ishte lehtësi më e madhe për 

krijimin e një imazhi më të mirë dhe si rezultat do të mund të bëheshin edhe investime më të mëdha.  

Perspektiva e Kosovës në aspektin turistik 

Pyetja e fundit e cila  jep mundësinë për përgjigje  të hapura dhe përgjigje perspektive, ishte:   
Si mendoni ju, si duhet të orientohet Kosova (cilat gjëra duhet të bëjë) për të pasur një perspektivë, 

zhvillim më të madh? A keni ju ndonjë ide ose disa ide? 

Nga përmbledhja e përgjigjeve është gjeneruar ky rezultat:  
- Krijim i kuadrove të reja. 

- Të krijohen politika të qarta turistike dhe këto politika të udhëheqjen nga njerëz me kompetencë 

profesionale. 

- Të rritet kualiteti i qeverisjes me profesionistë fushash. 

- Kyçje e stafit të përgatitur në sektorët e turizmit, aty ku impakti turistik mund të jetë domethënës. 

- Promovim, reklamë dhe marketing për vendet turistike të vendit, si në TV, Ueb dhe mediume të tjera. 

- Të ulet korrupsioni, burokracitë dhe çdo dukuri tjetër negative në shoqërinë tonë. 

- Përmirësimi i infrastrukturës jo vetëm rrugore veçanërisht  në sinjalistikë turistike. 

- Investime në resortet turistike dhe shkëmbim përvojash me vende të tjera. 

- Investime në zonat liqenore për shtigje biçikletash, këmbësorësh, etj, duke forcuar kështu 

rekreacionin dhe duke rritur vlerat ekologjike të zonës.  
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KAPITULLI   V 
 

TRENDET PËR ZHVILLIMIN E ARDHSHËM TURISTIK TË 

 KOSOVËS DHE REFLEKTIMET RAJONALE TË TYRE 
 

V.1. Zhvillimi i përgjithshëm i Kosovës dhe vendi që zë turizmi në të 
 

Për të treguar se ku gjendet vendi në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe atë të 

përgjithshëm do të bëjmë dy krahasime: 
1. Zhvillimi i Kosovës nëpër vite 

2. Komparacione (krahasime) midis Kosovës, rajonit dhe më gjerë.  
 

V.1.1. Matja e zhvillimit social dhe ekonomik të Kosovës ndër vite  

Një nga masat kryesore të matjes së performancës sociale dhe ekonomike të një vendi 

është Produkti Vendor Bruto (GDP).  Duke analizuar ecjen e këtij parametri shihet se ai 

gradualisht ka shënuar rritje nga viti në vit (Tab. 14, Kapitulli  IV). Nga 1.829€ në vitin 2004  

është rritur në 2.721€ në vitin 2012. Kjo rritje është mjaft e vogël  (mesatarja mujore për 13 vitet 

e përmendura është 68.6€/muaj). 

Mjaft indikativ është numri i të punësuarve dhe trendi i këtij numri. Ky parametër social 

është treguesi më i mirë i përmirësimit të mirëqenies sociale ose e kundërta. Përndryshe ai dhe 

parametra të tjerë të përmendur tregojnë për zhvillimin ekonomik dhe social në vend. Duhet 

dalluar fakti se rritja ekonomike nuk do të thotë zhvillim ekonomik, i cili po synohet të 

definohet.  

Në Kapitullin III (nënçështja: Pjesëmarrja në punësim dhe shkalla e papunësisë përballë 

turizmit) është trajtuar problematika e punësimit, veçmas në raport me nevojat dhe kërkesat për 

turizëm. Janë evidente problemet e të dhënave, mungesa dhe të dhëna të shpërqëndruara, që 

shkaktojnë probleme në interpretim. Për aq sa është e mundur konstatohet se kontingjenti i 

popullsisë aktive në Kosovë në vitin 2012 është 438.544 vetë (37% e popullsisë në moshë pune). 

Persona jo aktiv janë 750.476 (63% e popullsisë në moshë pune)
204

.  Prej personave aktiv 

302.844  persona janë të punësuar (69%) ndërsa 135.700 janë të papunë (31%).  Këto shifra 

nënkuptojnë numrin total të personave aktiv dhe jo aktiv në Kosovë. Duke ju referuar të dhënave 

që akumulon dhe publikon institucioni i statistikave në Kosovë-ASK, atëherë dimë se numri i të 

punësuarve në sektorin privat në vitin 2012,  është 145.451 vetë. 

 
Tab. 17. Numri i të punësuarve në sektorin privat nëpër vite 

Vitet 2008 2009 2010 2011 2012

Të punësuarit 88851 104734 115120 123233 145451  
 

Për të parë ecurinë e të punësuarve nëpër vite do të aplikojmë metodat statistikore të 

raporteve: Indeksin bazik dhe Indeksin vargor. Llogaritja bëhet me formulat: 

 

   
  

  
 x 100;    

  

  
 x 100;    

  

  
 x 100    

  

  
 x 100;    

  

  
 x 100;    

  

    
 x 100 

                                                 
204

 Joaktiviteti nënkupton një grumbull arsyesh të cilët pamundësojnë aktivizimin në marrëdhënie pune, si: beson se 

s’ka punë, angazhime familjare, sëmundje, shkollë ose trajnim dhe arsye tjera.  



133 

 

 
Grafiku 41. Lëvizja e numrit të punësuarve në sektorin privat në të gjitha seksionet ekonomike në Kosovë, 

vitet  2008-2012 (1=2008, 5=2012) 

Sipas llogaritjeve të prezantuara edhe në grafik, konstatohet se numri i të punësuarve 

është rritur me indeks relativ. P.sh., prej vitit 2008 në 2009 prej 17.9%. Një rritje e ngjashme 

relative prej viti në vit vazhdon edhe në vitet vijuese.  

Indeksi bazik përveç se tregon për trendin e deritanishëm të dukurisë (konkretisht për 

trendin e të punësuarve), ai mund të shërbejë si indikator për të treguar trendin në perspektivë të  

së njëjtës dukuri, me kusht që faktorët të cilët shkaktojnë dukurinë, të mos ndryshojnë. Indeksi 

bazik për 5 vitet e matura tregon se ka një rritje prej 63.7%, përkatësisht numri i të punësuarve 

prej 2008 deri në 2012 është rritur prej 1.6 herë.   

Duke vështruar të dhënat statistikore shohim numrin në rritje të të punësuarve në hoteleri 

dhe restorante. Edhe në këtë rast do të përdorim Indeksin Bazik dhe Vargor për të parë diferencat 

sepse me vlera absolute nuk vërehen dallimet në kohë më të gjatë (Ib) dhe dallimet prej viti në 

vit (Iv). 
Tab. 18. Lëvizja e numrit  në seksionin hoteleri dhe restorante (NACE Rev 1)

205
 

Nr Vitet Të punësuarit Indeksi bazik Indeksi vargor 

1 2008 6.478 100.0 100.0 

2 2009 6.992 107.9 107.9 

3 2010 7.432 114.7 106.3 

4 2011 6.356 98.1 85.5 

5 2012 7.389 114.1 116.3 
 

Lëvizja drejt rritjes në rastin e seksionit hoteleri dhe restorante nuk ka shkuar me ritmet e 

ecurisë se punëtorëve gjithsejt, rritja këtu është më e vogël. Për shembull indeksi i këtyre të 

punësuarve në vitin 2012, ka qenë 114.1 ndaj të punësuarve në vitin 2008. Rritja ka qenë fare e  

vogël, prej 1.1 herë ose 14.1%.  Për dallim prej trendit linear të të punësuarve gjithsejt, në rastin 

e të punësuarve të hotelerisë dhe restoranteve nuk ka as trend linear. Në indeksin bazik vërehet 

se kemi rënie të numrit të punësuarve në vitin 2011 dhe tek indeksi vargor në vitin 2010 dhe 

2011. 

                                                 
205

 Statistical Classification Of  Economic Activities In The European Community. 
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Grafiku 42. Lëvizja e nr. të punësuarve për 5 vite (2008-2012), seksionin hoteleri/restorante 

Trendi i rritjes ose zvogëlimit të të punësuarve në sektorin e turizmit mund të dihet 

saktësisht atëherë kur arrihet të sigurohen të dhëna për numrin e plotë të punësuarve në sektorin e 

turizmit. Në klasifikimin e aplikuar deri tani mungojnë të punësuarit në sektorin e transportit, një 

pjesë e të cilëve direkt lidhet me aktivitete turistike, mungojnë të punësuarit në agjenci turistike 

dhe në operatorë turistik dhe kategori të tjera të ngjashme. Një element tjetër i nevojshëm për të 

arritur një rezultat të saktë është edhe deficiti me të dhëna për periudhë më të gjatë kohore. Seritë 

e gjata kohore sigurojnë vlersim të lartë në rastet e përpunimeve adekuate. 

Nëse mënjanojmë faktorët ndikues në rritjen, gjegjësisht zvogëlimin e të punësuarve 

gjithsej dhe atyre në seksionin hoteleri dhe restorante, atëherë duke përdorur rritjen prej 63.7% 

për të punësuarit gjithsej dhe rritjen prej 14.1% për të punësuarit në sektorin turistik (hoteleri dhe 

restorante) do të kemi si vijon: 
Tab. 19. Parashikimi i të punësuarve gjithsej dhe në turizëm 

 
 Grafiku 43. Rritje hipotetike e të punësuarve në sektorin privat 

 Rritje e tillë nuk do të ndodhë për arsye se si e tillë ajo po shkon duke u thelluar dhe në 

disfavor të sektorit turistik. Ndaj në të ardhmen duhet patjetër që ky sektor të forcohet dhe kur 

kësaj i shtohet edhe  kontingjenti i mësipërm i theksuar, që futen në të punësuarit në sektorin e 

turizmit, atëherë do të paraqitet një përfaqësim më real i të punësuarve në turizëm. Faktorët që 

nxisin rritje në sektorin e turizmit duket se janë në rritje dhe kësisoj duhet pritur rritje edhe të të 

punësuarve në këtë sektor.  

  

Të punësuarit në sektorin 

privat 

Lloji i të dhënave Viti Gjithsejtë 

Hoteleri dhe 

Restorante 

Të matura 2008 88.851 6.478 

Të matura 2012 145.451 7.389 

Të parashikuara 2016 238103 8.430 

Të parashikuara 2020 389774 9.618 
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V.1.2. Krahasimi në zhvillim, midis Kosovës, rajonit dhe vendeve të tjera 

Nga krahasimet e të dhënave të Kosovës me të dhëna të shteteve dhe grup-shteteve të 

tjera bëhen dallime, të cilat mundësojnë diferencën. Të dhënat janë pasqyrë për secilin shtet. Në 

mbështetje të të dhënave për Produktin e Brendshëm(vendor) Bruto (PBB), nga anglishtja Gross 

Domestic Product (GDP), Kosova ndonëse me rritje të vogla nga viti në vit, prapë është në 

fundin e listave evropiane dhe botërore me GDP për banorë. Para Moldavisë me GDP-në më të 

vogël në Evropë 1.465€/ për banorë, Kosova është shteti i parafundit në Evropë me 2.565€/për 

banorë
206

. Ndërsa shtetet me GDP-në më të lartë në Evropë janë Lihtenshtajni, Luksemburgu dhe 

Norvegjia me mbi 70.000€/për banorë. Në funksion të këtij qëllimi janë nxjerrë disa krahasime. 

Rritja ekonomike është gjeneruar kryesishtë nga privatizim i aseteve publike.  

Tab. 20. Produkti i brendshëm bruto për vitin 2012 për Kosovën dhe rajonin  

Numri Shteti GDP (PBB) për banorë/b (€) 

1 Kosova 2.565,00 

2 Shqipëria 2.875,00 

3 Bosnja dhe Hercegovina 3.275,00 

4 IRJM 3.282,00 

5 Serbia 3.731,00 

6 Mali i Zi 5.062,00 
 

Trendi pozitiv i rritjes së GDP-së ndër vite (Tab. 14) është i mirëseardhur por kurrsesi i 

mjaftueshëm, përderisa Kosova gjendet në fundin e listës rajonale dhe evropiane. Synimet e 

shoqërisë kosovare duhet të jenë të ndryshme, ndërsa i pari  duhet të jetë ngritja, barazimi ose 

tejkalimi i vendeve të rajonit.  

Indikator tjetër janë edhe Të ardhurat Kombëtare Bruto për banorë (GNI-Gross National 

Income) të shprehura me Paritetitn e Fuqisë Blerëse (PPP- Purchasing Power Parity). 

Në Bankat e të Dhënave  të Bankës Botërore, për Kosovën janë të arritshme të dhënat që 

nga 2006 deri në 2013. Duke e mbledhur shumën e të ardhurave për 8 vite (2006-2013), rezulton 

që Republika e Kosovës të gjendet në vendin e 102-të në botë. Të ardhurat janë të paraqitura në 

dollar amerikan ($). Të rankuara nga të ardhurat më të larta deri te ato më të ulëtat, Kosova zë 

vendin e 102-të në botë. Të konvertuara në euro del që mesatarja vjetore për tetë vitet e matura të 

jetë 5.797,7€
207

. Listën e të ardhurave më të larta e kryeson shteti i Katarit me 85.923,4 €, të 

pasuara nga shtete të tjera të Gjirit, shtete të Evropës Veriore dhe Veriperëndimore, Norvegjia, 

Holanda, Danimarka, etj.  

Në një krahasim tjetër interesant dhe të nevojshëm, do të shihet pozicioni i Kosovës me 

organizimet shtetërore dhe me botën (Tab. 21).  

Në fokus të analizës, nxjerrim këto krahasime dhe raporte për efekt matjeje të 

zhvillimeve në Kosovë. Kosova ka 4.11 herë më pak të ardhura kombëtare bruto se BE. Nëse 

synimi i Kosovës është BE-ja, atëherë ky raport mbi të gjitha tregon për nevojën e vendit për 

përmirësim të mirëqenies së qytetarëve edhe me të ardhura vjetore. Duke  vrojtuar ecurinë e 

GNI-së për Kosovën konstatohet se ka shënuar rritje, p.sh. në vitin 2006 ajo kishte GNI-në prej 

4.749,1€, ndërsa në vitin 2013  ajo arriti në 6.654,7€.  

                                                 
206

GDP për capita in US $ (konvertimi në euro është bërë nga autori me kursin e datës 15.03.2014) Të dhënat janë të 

llogaritura nga Banka Botërore-BB (World Bank)-WB) dhe Organisation for Economic co-operation and 

Development-OECD  (Organizata për ko-operim dhe Zhvillim Ekonomik) dhe i referohen GDP-së për vitin 2012, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_

data_value-last&sort=asc  
207

 Konvertimi në Euro është bërë me kursin e datës 25.07.2014 (1 EUR = 1.34342 USD) nga http://www.xe.com/.  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://www.xe.com/
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Tab. 21. Mesatarja e të ardhurave kombëtare bruto (2006-2013) 

Organizata/Shteti GNI (për banorë), (€) Kosova në raport me anëtarët 

OECD 
208 25.922,4 4.47 

Unioni Evropian 23.811,0 4.11 

Bota 9.292,4 1.60 

Shqipëria 6.859,4 1.18 

Kosova 5.797,7  

Burimi: Banka Botërore
209

 

V.1.3. Zhvillim turistik i nevojshëm, jo i dëshirueshëm 

 Duke bërë bilance të ndryshme kombëtare dhe rajonale (me vetveten dhe me të tjerët) 

shihet  se situata në Kosovë në sferën e zhvillimit të përgjithshëm social dhe ekonomik është jo e 

mirë. Raportet e mbledhura të indikatorëve të përdorur më lart treguan se pozicioni i Kosovës 

nuk është i lakmueshëm, përkundër problemeve politike dhe të sigurisë që ka kaluar vendi në 

periudha të ndryshme kohore. 

Potenciali turistik që ka vendi, duke filluar nga ai natyror dhe kulturor, si dhe potencialet 

e tjera sekondare (strukturat demografike), treguan qartë se nëse ekzistojnë orientime të qarta 

politike (potenciali terciar) atëherë vendi mund të ketë një zhvillim më të mirë turistik. 

Zhvillimi turistik nuk duhet parë si program i dorës së dytë, ai duhet të jetë pjesë e 

politikave zhvillimore të institucioneve të vendit. Nëse bota për ditë e më shumë po bëhet 

konsumuese, nëse me trendet globalizuese konkurrenca të bëhet që nga larg, atëherë patjetër 

orientimet për valorizim(vlersim) dhe eksploatim të qëndrueshëm të resurseve turistike, duhet të 

jenë në fokus të politikbërjes. Për qëllime hulumtimi të problemeve, përparësive dhe mangësive 

të turizmit dhe rreth tij, janë intervistuar një numër i subjekteve që në mënyrë direkte lidhen me 

turizmin. Për këtë qëllim janë intervistuar edhe zyrtarë nga institucionet qendrore dhe lokale, 

përgjegjës të turizmit. Edhe nga ata konfirmohet, se institucionet e Kosovës nuk kanë politika për 

zhvillimin e turizmit
210

. Në mungesë të këtyre politikave, Kosovës dhe komunave gjithandej 

vendit, i mungojnë strategjitë për zhvillimin e turizmit. 

Një asimetri e theksuar dhe e pashfrytëzuar deri tani në Kosovë, është prezenca e madhe  

e të rinjve, të cilët më mirë se çdo grupmoshë tjetër i përgjigjen nevojave të angazhimit në 

sektorin turistik. Fuqia punëtore në Kosovë në vitin 2012 ka qenë 438,544 qytetarë. Prej tyre të 

moshës rinore (15-24 vjeç) kanë qenë 18% (78.635 të rinj). Nga kjo, një pjesë e të rinjve 55% 

nuk janë të punësuar. Kur kësaj i shtohen edhe qytetarët, deri në moshën 30 vjeç, atëherë shkalla 

e papunësisë të kësaj kategorie rritet shumë. E theksojmë këtë kategori, sepse pikërisht kjo është 

mosha të cilën e kërkon tregu turistik i punës.  

Të bindur se me një nivel më adekuat të arsimit, me përdorim adekuat të kuadrove 

profesionalë në këtë fushë, me shfrytëzim racional të resurseve turistike, në mbështetje të 

institucioneve të vendit, turizmi në Kosovë do të ketë mundësi të përmirësojë bilancet e të 

punësuarve. Në të tilla raste do të rregullohej mirëqenia dhe kësisoj, turizmi do të jetë faktor në 

                                                 
208

 OECD-Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, është themeluar në vitin 1960, nga 18 vende 

evropiane, plus SHBA-të dhe Kanadaja me synim zhvillimet globale. Ndërkohë ka avancuar në zgjerim nga vende të 

Amerikës Qendrore dhe Jugore, nga vendet e Lindjes së afërme dhe të Pacifikut. Aktualisht ka 34 antarë.  
209

 World Bank, International Comparison Program database, Catalog Sources World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries?display=default  
210

 Intervista të realizuara me udhëheqësin e Divizionit për turizëm-MTI, Udhëheqësit për turizëm, komunat: Pejë, 

Deçan, Junik, Prizren, Shtërpcë, etj. Periudha kohore: mars 2014-korrik 2014. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries?display=default
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përmirësimin e strukturës së të punësuarve në Kosovë. Është thënë edhe më lart, se pikërisht 

mosha rinore ka më pak gjasa për punë, përballë grupmoshave të tjera të shoqërisë. 

Në funksion të nxjerrjes së një profili sa më të saktë të situatës aktuale, në hulumtimet 

empirike të realizuara nëpërmjet anketave dhe intervistave
211

, janë konstatuar  pakënaqësi të 

theksuara me stafin (punëtorët) dhe me përgatitjet e tyre për profesionet turistike. Rreth 60 

përfaqësues të bujtinave, hoteleve, moteleve, të rajonit lindor dhe juglindor të Kosovës (Ferizaj, 

Kaçaniku, Hani i Elezit, Shterpca, Vitia dhe Kllokoti), kanë deklaruar se me shërbimin e 

punëtorëve në gastronomi (kamerier, banakier, organizator, etj.) nuk janë të kënaqur, jo vetëm 

me punëtorët e tyre por në përgjithësi në Kosovë. Në pyetjen e shtruar “Po të kishit punëtorë 

profesionistë më të kualifikuar, a do të ishte kjo një ndihmesë dhe mirëseardhje për ju dhe si e 

shihni ju këtë?”, të gjithë të intervistuarit kanë deklaruar njëzëri se kjo do të ishte mirëseardhje 

për ta. Ndërsa nga intervistat me investitor turistik (hotele, motele, bujtina, agjenci turistike, 

operator turistik, etj.), 20% e tyre kanë deklaruar se stafi i pakualifikuar, (pa njohuri, pa 

kualifikime, ose me to, por jo cilësor), ka qenë vështirësia fillestare me të cilën janë përballur dhe 

vazhdojnë të përballen. 

Përgjigjet e tilla që tregojnë për  defektet të cilat atakojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm, 

por në veçanti turistik,  kanë si shkak: 

1. Sistemi arsimor nuk është adekuat, 
- s’ka mjaftueshëm profile të nevojshme, profile të ngushta,  

- ka mungesë kuadri për profilet e caktuara, sidomos për turizëm, hoteleri, gastronomi dhe të ngjashme, 

- mungesë ekspertize të mjaftueshme e kuadrit-kuadri ekzistues është i papërgatitur, 

- Kurrikulat e profileve profesionale janë me defekte të theksuara, 

- Sistemi arsimor ofron qasje të mangët në punën praktike si pjesë integrale e edukimit profesional. 

2. Shtrirja e shkollave profesionale është e mangët,vetëm në tetë (tetë), komuna ka profile 

turistike. 

Tab. 22. Shkollat profesionale, hoteleri-turizëm në Kosovë 

Nr. Shkollat profesionale- Hoteleri & Turizëm Komuna (Qytetet) 

1 “7 shtatori” Prishtinë 

2 “Fehmi Lladrovci” Drenas 

3 “Ali Hadri” Pejë 

4 “Ymer Prizreni” Prizren 

5 “Faik Konica” Ferizaj 

6 “Kadri Kusari” Gjakovë 

7 “Lasgush Poradeci” Kievë (Malishevë) 

8 “Qendra e Kompetences” Malishevë 

9 “Marin Barleti” Gjilan
212

 

Burimi: MASHT dhe autori
213

.  

Në vazhdim të kësaj, nga analiza e intervistave dallohet qartë pakënaqësia e theksuar e 

stafit udhëheqës, me përgatitjen e kuadrit për profilet turistike. Shembulli i kamerierëve të cilët 

kryejnë shkollën e mesme dhe shembulli i të rinjve të cilët kanë kryer edhe shkollim superior, 

madje edhe gradën Master e të njëjtit dhe nuk e kanë minimumin e njohurive rreth profesionit 

                                                 
211

 Janë realizuar 60 anketa me pronarë dhe përfaqësues të tjerë të bujtinave, prodhues të agroprodukteve dhe 

artizanale, të rajonit lindor të Kosovës, më 07.11. 2012 në Ferizaj. Janë realizuar më se 25 intervista me personel më 

kredibil të institucioneve dhe bartësve privat të turizmit në vend, periudha kohore: mars 2014-korrik 2014.  
212

 Shkolla “Marin Barleti” nuk figuronte në listën e MASHT por gjatë vizitës së shkollës më 28.06.2014, është  

siguruar kjo informatë. 
213

 MASHT, Email zyrtar nga: Abdurrahman Simnica, Shkollat me profilet hoteleri-turizëm në Kosovë, 23.05.2014.  
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dhe punës, është për t’u analizuar. Një fakt i tillë, të cilin si problem e kanë vënë në pah shumica  

e të intervistuarëve, është shqetësues dhe  mjaft dekurajues në perspektivë. Në të kundërtën e 

realitetit, pritjet për përmirësim të performancës profesionale të kuadrit dhe si rrjedhojë edhe të 

nxënësve dhe studentëve janë shumë të mëdha. Me përmirësim eventual të kualitetit të tyre, 

mundësia për rritje të qarkullimit financiar, të rritjes së punësimit, të rritjes së numrit të të 

punësuarve si dhe efekte të  tjera pozitive do të ishin shumë të mundshme dhe të mirëseardhura.  
 

V.2. Strategji, skenare, projekte rreth zhvillimit të ardhshëm  turistik të 

        Kosovës 
 

Nga analizat dhe vlerësimet e deritanishme të realizuara në këtë hulumtim, për turizmin, 

potencialet, situatën aktuale dhe perspektivën e tij, evidentohet që gjendja në terren  është e 

pakënaqshme. Pakënaqësia nuk ka një burim dhe nuk është një dimensionale. Gjatë vrojtimeve 

dhe matjeve empirike janë saktësuar probleme të cilat e  kanë burimin në personelin e 

politikbërjes, përkatësisht udhëheqësit politik të vendit dhe institucionet qendrore ose edhe 

vartëse me të cilat menaxhon politika e sotme. Analiza pak më tej arrin deri në pikën, kur mund 

të shtrohet pyetja: Ku është shoqëria shqiptare-kosovare e cila lejon që “politika” (klasa politike) 

të mos funksionojë, që “politika” të mos ketë programe, të mos e zhvillojë turizmin dhe në fund 

të fundit të luaj me votën qytetare? 

Një situatë të tillë, pritjet për përmirësim të aktualitetit në turizëm dhe në perspektivë janë 

të zbehta. Gjendja e turizmit që nga paslufta, 1999 e deri sot (2014), pas gjithë vlerësimeve
214

, 

flet për: 
1. Mungesë të politikave zhvillimore turistike- 

2. Mungesë rregullimi horizontal dhe vertikal të institucioneve për ngritje, zhvillim dhe mirëmbajtje 

 Turistike 

Është deficit i madh fakti se nuk ka institucion përgjegjës për zhvillimin e turizmit në 

nivel vendi. Në MTI, siç është thënë disa herë gjer tani, ekziston një celulë (njëherë sektor, 

divizion, departament e tani prapë divizion) zyrtare, që merren me turizmin. Në fakt, puna e tyre 

e parë dhe e prezantuar më shumë është orientuar në rregullimin e infrastrukturës ligjore për 

funksionim të mirë të aktivitetit turistik në vend. Ngado që të shihet arrihet te një rezultat i njëjtë. 

Pakënaqësitë për punën e këtij institucioni janë të mëdha. Vetë rregullimi dhe pozicionimi i tij në 

kuadër të departamenteve të MTI-së tregon pikësëpari interesimin tepër të dobët të ministrisë 

përgjegjëse për funksionalizim të këtij resursi. Ministritë e tjera, si ajo e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit 

Rural, kanë nga një zyrtar të vetëm të cilët në një formë merren me turizmin për sa i përket 

fushave përkatëse. 

Niveli lokal-komunal që përbën nivelin e dytë (nivelin vendor) në hierarkinë 

institucionale është gjithashtu i brishtë, në rregullim e sipër dhe nuk ka një strukturë të njohur 

mirë. Është e kuptueshme që ai të mos jetë uniform në të gjitha komunat e Kosovës
215

, përkundër 

saj numri, niveli dhe mënyra e rregullimit të këtyre drejtorive komunale do të duhej më shumë se 

çfarëdo gjëje tjetër t’i përgjigjej resurseve, nevojave dhe mundësive të komunës. Në këtë kuptim, 

me hulumtimet empirike ne kemi vlerësuar organizimet e deritanishme dhe aktuale të komunave, 
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 Vlerësimet janë bërë duke aplikuar metodologji të kombinuar: vlerësime empirike (kualitative dhe kuantitative), 

biseda, e-mail, vlerësime raportesh, programesh, vlerësime të planeve vjetore të punës, përgjegjësitë e punëve nëpër 

dikastere qeveritare dhe komunale, etj. E gjitha kjo është bërë  për një periudhë trivjeçare hulumtimi në terren, në 

zyrë, në literaturë, aplikime të ueb-it, etj.  
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potenciali turistik, sidomos ai natyror, i të cilave është vlerësuar më i madh.  Përfundimet janë 

këto: 
- Niveli i trajtimit të turizmit është i ulët. 

- Trajtimi i turizmit formalisht dhe joformalisht është i ndryshëm nëpër komuna të ndryshme. 

- Në shumicën e komunave turizmi si fenomen, aktivitet, etj., trajtohej në Drejtorinë  për Zhvillim 

Ekonomik. 

- Vetëm komuna e Prizrenit dhe e Ferizajt kanë nga një Drejtori në emrin e të cilit figuron fjala 

“turizëm”, p.sh. Në Prizren është Drejtoria e turizmit dhe zhvillimit ekomomik, ngjashëm edhe në 

Ferizaj dhe Novobërdë. 

- Përveç Pejës e cila ka të angazhuar dy zyrtarë (duke përfshirë këtu edhe angazhimin në Zyrën 

turistike), asnjëra nga komunat nuk kanë më shumë se një zyrtar përgjegjës, që merret me turizmin, 

si: në Deçan, Junik, etj., ose edhe më keq si në Prizren, ku u tha edhe më parë, që ekziston drejtori e 

veçantë, por ka vetëm udhëheqësin dhe asnjë zyrtar tjetër. I intervistuar nga ne, drejtori deklaroi se 

ndihmohet herë pas here nga dy zyrtar/e të drejtorive të tjera
216

. 

- Përveç Pejës, Deçanit, Junikut, Prizrenit, Dragashit, Shtërpcës, Ferizajt, Rahovecit dhe Novobërdës, 

komunat e tjera janë edhe më keq. Turizmi në ato komuna më shumë mund të përmendet si hobi i 

dikujt nga zyrtarët se sa si mundësi për zhvillimin e lokaliteteve të tyre. 

- Mjaft shqetësues është evidentuar të jetë fakti se në kryeqytet nuk është arritur, deri tani të ketë madje 

as edhe një zyrtar përgjegjës i cili do të merrej me turizmin. 

- E ngjashme është situata edhe në komunat e tjera ku mundësitë për zhvillim të turizmit janë të mira, 

si: Mitrovica, Podujeva, Kamenica, Gjilani, Istogu, Malisheva, Kaçaniku, Vitia, Lipjani, etj. 

- Pavarësisht si i kanë emërtuar drejtoritë, niveli i trajtimit të turizmit, që nga niveli i të kuptuarit e deri 

te ai i trajtimit nuk është i mirë. 

- Komunat që kanë pasur nisma, aktivitete, që e kanë kuptuar më mirë turizmin dhe rolin që duhet të 

luaj komuna në këtë drejtim janë: komuna Pejë, Junik dhe pjesërisht Prizreni dhe Novobërda.  

Ajo,  për të cilën evidentojmë që të bëhet është shikimi më i detajuar i organogramit 

(hierarkia-organizimi institucional) institucional, në vende tjera, për ta definuar se cili nga 

modelet i përgjigjet nevojave dhe mundësive të Republikës së Kosovës. Të pyetur për këtë 

rregullim të tillë, të intervistuarit e përfshirë në hulumtim nga komunat e Kosovës kanë dhënë 

këto përgjigje: 

a) Nuk kanë qenë të kënaqur me rregullimin aktual të organizimit institucional. 

b) Kanë propozuar që Kosova të ketë  Agjenci Kombëtare për Turizëm, shembulli i Shqipërisë, 

Austrisë, Gjermanisë, Zvicër, etj. Obligimet e tij përafërsisht do të duhej të ishin: zhvillimi i 

turizmit në nivel vendi, promovimi, politikat turistike, propaganda, valorizim i resurseve, etj. 
3. Mungesë të kuadrove turistike dhe të afërta me to 

Për orientime iniciale (fillestare) duhet kuadër fillestar i fushës përkatëse. Meqenëse 

situata në terren flet për ngecje, përkatësisht kushte fillestare e diku s’ka as nisje, atëherë më 

shumë se çdo profesion tjetër kuadri nga gjeografia do të duhej të ishte prezent përveç të tjerave, 

sidomos për vlerësimet dhe orientimet për shfrytëzim racional të resurseve turistike me bazë 

natyrore, kulturore, të kombinuar dhe me resurse tjera. 
4. Mungesë e vetëdijes qytetare për orientime në sektorin e turizmit, si mundësi përfitimi material, 

punësimi dhe rregullim i mirëqenies qytetare 

Nevoja për vetëdijesim fillon nga baza e deri lart (që nga udhëheqësit e vendit e deri tek 

fëmijët). Nevoja për ngritje të kulturës turistike dhe për ndërgjegjësim duhet të fillojë nga klasa 

politike në nivel vendi dhe në nivele komunale. Që kjo të jetë më e qëndrueshme dhe më 
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progresive atëherë aplikimi i formave dhe modeleve për edukim të të rinjve për kultivimin, 

mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit natyror dhe kulturor është nevojë e domosdoshme e shoqërisë 

në Kosovë. 
5. Mungesë e strategjive për orientime turistike 

Përderisa klasa politike nuk e vlerëson se nëpërmjet turizmit vendi do të njihet, do të 

rregullojë imazhin e tij (edhe ashtu jo të mirë), do të zhvillohet, do të rregullojë ose përmirësojë  

mirëqenien qytetare, atëherë nuk mund të presim strategji të mirëfillta për zhvillim turistik. 

Zakonisht strategjitë pasojnë politikat afatgjata turistike të cilat mungojnë në Kosovë. 
6. Si rezultat i njohurive dhe eksperiencave të dobëta, mungesë vizioni për zhvillim në sektorin e 

turizmit. 

7. Dëmtime deri në fondament, degradime natyrore dhe kulturore 

Degradimet ambientale, natyrore dhe kulturore në Kosovë janë prezent gjithandej. Ato 

natyrore sidomos janë të theksuara në zonat periferike, si: në lumenj, liqene, pikë grumbullime 

artificiale të mbeturinave dhe mbeturina gjithandej vendit. Sidomos bien në sy  shfrytëzuesit e 

gurit dhe përpunuesit e tyre në afërsi të rrugëve, të cilat janë ngritur në veçanti paslufte në 

Kosovë për nevoja të ndërtimeve të amvisërisë e më shumë të rrugëve në Kosovë, të cilat bien  

ndesh me shumë vlerësime ambientale.  

Degradimet kulturore janë paraqitur më shumë në zonat urbane të vendit. Ato shprehen 

në lënien pas dore të monumenteve dhe potencialeve të trashëgimisë kulturore të vendit. Në anë 

tjetër janë shkatërruar, transformuar dhe restauruar jo duhur shumë nga potenciale të tilla. 

Shembulli: pjesa e vjetër e qytetit në Prishtinë, Çarshia e Gjakovës (largimi i kalldrëmit në vitin 

2013 dhe vendosja e kockave të betonit është jashtë çdo standardi turistik, ambiental e 

arkitektonik), ndërhyrjet me struktura artificiale moderne në pjesën e vjetër të qytetit në Prizren. 

Nëpër shumë pjesë të Kosovës, janë paraqitur raste të ngritjes së xhamive të reja duke eliminuar 

ato të vjetrat, mosha e të cilave ka qenë qindravjeçare, etj. Degradim është paraqitur edhe me 

përforcime artificiale të monumenteve të kultit ortodoks të përfaqësuar në Kosovë nga serbët. 

Ngritja dhe vendosja e mureve dhe pengesave të tjera fizike, në emër të mbrojtjes i ka dëmtuar 

për së tepërmi këto monumente kulti dhe vetë sigurinë në vend. Në vendin ku ka përforcime 

strukturash ndërtimore të tilla dhe ku ka prezencë të forcave të sigurisë nuk mund të ketë 

funksionim normal të turizmit. Pasiguria dhe turizmi janë dy segmente në shoqëri, të cilat kanë 

orientime krejtësisht të kundërta, shprehur me fjalorin  statistikor, i bie të mos kenë kurrfarë 

korrelacioni.  
8. Mangësi themelore në përzgjedhjen e  peizazheve kulturore,  ruajtjen dhe shpalljen e tyre, të mbrojtura  

Peizazhet kulturore janë kategori ligjore e definuar edhe me konventa dhe standarde 

ndërkombëtare (Kapitulli III, 2.3. Peizazhet kulturore). Në Kosovë ato njihen shumë pak dhe nga 

pak veta, vetëm në dokumente dhe trajtime të ndryshme akademike. Nuk ka asnjë peizazh që të 

jetë shpallur i mbrojtur në Kosovë, nuk ka asnjë nismë të mirëfilltë, ka disa përpjekje midis 

MMPH dhe Këshillit të Evropës, Zyra në Prishtinë të  shpallura gjatë vitit 2013/14.   

V.2.1. Zhvillimi turistik dhe planifikimet  nga komunat 

Në funksion të pritjeve për projekte dhe angazhime në të ardhmen, gjatë hulumtimeve të 

bëra me përfaqësues të institucioneve përgjegjëse, kemi shtruar këto pyetje: 1. Cilat janë 

synimet, objektivat e  Komunës për të ardhmen në fushën e turizmit? (Sqarim: A ka plane 

konkrete se qa dhe si duhet bërë?); 2. Karshi angazhimeve të deritanishme, duke e njohur 

situatën aktuale, cilat janë pritjet tuaja për të ardhmen në fushën e turizmit? Cila do të jetë 

perspektiva e turizmit (për aq sa ju mbuloni si territor-hapësirë dhe si përgjegjësi) në vitet e 

ardhshme? 
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 Përgjigjet ishin të përafërta me pritjet tona. Në vijim:  

a) Komuna e Shtërpcës është përfshirë në projektin e qeverisë për Master Planin e 

Brezovicës,  ndërsa vetë  nuk ka bërë asnjë angazhim tjetër. 

b) Komuna e Pejës dëshiron dhe mendon të vazhdojë me trendet aktuale dhe të forcojë 

pozitën e qendrës rajonale. 

c) Komuna e Junikut ka pritjet më reale dhe ka arritur që gjatë intervistës me ne të shpalosë 

(të listojë projektet e realizuara dhe ato në perspektivë)
217

. Komuna e Junikut ka 

planifikuar që pas vitit 2014 të realizojë këto projekte dhe nisma: 
1. Studimi i fizibilitetit turistik të komunës së Junikut (projekt i dërguar në Komisionin 

Evropian për përkrahje financiare). 

2. Realizimi i projektit për pjesën e dytë të rrugës për në bjeshkë (projekt i planifikuar të  

përkrahet nga buxheti i shtetit). 

3. Implementimi, realizimi praktik i rrugës për në bjeshkë, pjesa e parë dhe e dytë (projekt i 

planifikuar të  përkrahet nga buxheti i shtetit). 

d) Komuna e Prizrenit është me probleme udhëheqje (zgjedhjet, koalicione në pushtetin 

lokal, probleme me ligjin-kryetari i Komunës, etj.). Këto kanë reflektuar  në 

mosfunksionimin e kënaqshëm të sektorit të turizmit. Megjithatë pritjet janë: 
1. Fokusim në turizmin malor, dhe 

2. fokusim në turizmin rural i drejtuar në fshatrat: Nasheci, Strazha, Kopanavoga, etj.). 

e) Komuna e Dragashit ka realizuar disa projekte në mbështetje të UNDP-së (United 

Nations Development Programme). Këto projekte kanë adresuar më mirë se deri tani disa 

nga potenciale (kryesisht natyrore) që janë në territorin e komunës së Dragashit.  

f) Komuna e Podujevës ka realizuar një projekt dhe e ka implementuar në vitin 2013-14. 

Projekti i mbështetur nga buxhetet e Bashkimit Evropian është përfunduar me shumë 

parregullsi. Për mendimin tonë, ai projekt është nisur dhe përfunduar mbrapsht. Realizimi 

i projekteve pa konsulencë profesionale është i prirë të dështoj. MMPH ka reaguar në 

mënyrën më të keqe të mundshme (deri në përfundimin e tij është një hipokrizi e llojit të 

vet, përderisa është bartësi i përgjegjësive për mbrojtjen e ambientit në vend). Sido që të 

jetë ata kanë përfunduar projektin. Broshurat turistike të realizuara në këtë projekt janë 

shembulli më i keq i parë i këtij lloji. Të hartuara nga joprofesionistë dhe aq më keq të 

aprovuara nga komuna, shënojnë një punë të bërë keq.   

g) Komunat e tjera janë në gjendje më të dobët në realizimin e projekteve të deritanishme 

dhe pritjet për projekte në të ardhmen janë shumë më të vakëta. 

V.2.2. Zhvillimi turistik dhe planifikimet  nga pushteti qendror  

Në kondita të njëjta si pushteti lokal-vendor, ndodhet edhe niveli qendror i organizimit 

institucional në Republikën e Kosovës. Iniciativat e bëra kryesisht iniciohen nga sektori i 

turizmit (aktualisht divizion) në MTI. Në raste të tjera nisma mund të ketë edhe nga dikastere 

tjera si MMPH, MKRS, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), ose 

edhe drejtpërdrejt nga Kryeministria. Rrallë ndodh që aktivitetet të jenë pjesë e organizimeve dhe 

menaxhimit të përbashkët. 

I intervistuar për qëllime  hulumtimi në përgatitjen e kësaj doktorature, udhëheqësi i 

Divizionit për turizëm në MTI, ka shpalosur agjendën e planifikuar të projekteve dhe ideve për 

vitet në vazhdim
218
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-  Projekti i kompleksit turistik të Brezovicës;  

-  Kosova nga ajri; 

-  Projektet të ndryshme për bashkëpunim ndërkombëtar. 

Projekti i Brezovicës nuk është projekt që detyrimisht angazhon MTI-në. Në të tillë 

situatë, vlera e këtij projekti, bie nga ndikimi direkt i kësaj ministrie, sepse si i tillë ai nuk ka 

qenë ide e drejtpërdrejt e saj dhe nuk do të jetë projekt i menaxhuar drejtpërdrejt nga ajo.  

“Kosova nga ajri” është një ide të cilën MTI do ta realizojë me një grup profesionistësh, qëllimi i 

të cilit është realizimi i disa fotografive të cilat do të nxjerrin në pah pamje të bukura nga zonat e 

ndryshme atraktive të vendit.  

Projektet e dedikuara bashkëpunimit ndërkombëtar janë projekte të cilat në fokus kanë 

krijimin e lehtësirave ndërkufitare, krijimin e kushteve më të mira për ture të përbashkëta 

turistike, ndërfqinjësore dhe ndërkombëtare, si dhe modele e forma të tjera të bashkëpunimit 

ndërshtetëror. 

Në vitin 2013 në Kosovë është themeluar një organ tjetër i përkohshëm me mundësi 

vazhdimi por ai varet thellësisht nga ndikimi politik. Është themeluar Këshilli i Turizmit. Ky 

mekanizëm është themeluar me vendim të Kryeministrit të vendit dhe ka mandat 3-vjeçar. 

Qëllimi i këtij këshilli është marrja e masave për zhvillim të turizmit dhe këshillimi-propozimi i 

Kryeministrit dhe Ministrive përgjegjëse, politika dhe forma për zhvillimin e turizmit. 

Pjesëmarrës në këtë këshill janë: MTI, MASHT, MKRS, MMPH, Asociacioni i Komunave të 

Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe një ekspert i pavarur nga bizneset turistike (sektori 

privat).  

V.2.3. Projekti  i Brezovicës 

Ky projekt i planifikuar për t’u realizuar nga viti 2014 e tutje, është filluar si rezultat i 

nevojave të zhvillimit të ekonomisë së brishtë të vendit. Baza natyrore si potencial i njohur më 

parë, i provuar me qendrën e vjetër të skitarisë dhe në përgjithësi kompleksin Brezovica, ka 

ekzistuar, ndaj kjo si e tillë, ka përforcuar idenë për një zgjerim të mëtejshëm.  Zgjedhjet 

nacionale të parakohshme dhe defektet që kanë shkaktuar ato, për shkak të vonesave të formimit 

të qeverisë së vendit, kanë prolonguar-shtyrë (kjo së paku është thënë publikisht në komunikatat 

e qeverisë në detyrë të Republikës së Kosovës dhe deklaratat e MTI-së) vazhdimin e 

proceduarave të prokurimit. Pritjet ishin që kjo fazë të finalizohet në mesin e vitit 2014 e që do të 

bënte publik, fituesin (aksionarin) për aktivizimin e projektit. 

Të dhëna për projektin:  
Tab. 23. Të dhëna kryesore të projektit “Zhvillimi i Qendrës Turistike në Brezovicë” 

Pozicioni Emri Të dhëna tjera 

Emri i projektit Zhvillimi i Qendrës 

Turistike në Brezovicë 

 

Pronari-Nikoqiri i projektit Republika e Kosovës Qeveria e R. Kosovës 

Vendi Kosova Pjesa JL e Kosovës (pjesë në Malet e Sharrit) 

Koordinatori i projektit Qeveria e Kosovës, 

Komiteti Ndër Ministror 

dhe  komuna e Shtërpcës 

KNM është i përbërë nga MTI, MASHT, 

MKRS, MMPH, etj.  

Implementuesi i projektit të 

ideuar 

ECOSING Kompani austriake e specializuar në dizeinimin 

(Planifikimin) e qendrave rekreative malore 

Financimi në hartimin e Fondet e BE-se  Zyra e BE-së në Kosovë 
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projektit 

Vlera e planifikuar e 

investimit nga operatori-

aksionari 

250.000.000,00 - 

350.000.000,00€ 

 

Koha e operimit të 

operatorit-investitorit 

99 vjet Kjo është koha e paraparë me rregullat e 

privatizimeve të aseteve shtetërore, në Kosovë 

Koha e hartimit-dizeinimit 

të projektit 

2010-2012  

Koha e planifikuar e 

prokurimit 

2014 Kjo do të zgjas ... 

Burimi: Brezovica Resort Project
219

 

E ndodhur në fazën e privatizimit të aseteve publike, qeveria e vendit ka menduar se 

duhet shfrytëzuar ky potencial natyror, me gjithë historinë dhe emrin e krijuar, për ta futur në 

fazën e privatizimit-koncesionimit. Paraprakisht është bërë një vlerësim profesional nga 

kompania e kontraktuar, ECOSING (2010-2012). Financiarisht ky projekt ka marrë mbështetjen 

e Zyrës së BE-së në Kosovë. Qëllimi i menduar është revitalizimi i kompleksit turistik aktual dhe 

zgjerimi me zona-pista të reja të rekreacionit, skitarisë dhe kapaciteteve receptive.  

Projekti në fjalë është vlerësuar nga kompania ECOSING. Projekti ka bërë publik dy 

dokumente: Technical assistance for preparation of an  investor’s conference for Brezovica 

development, Presentation February  9th, 2012. Ky është dokumenti në të cilin shihet aspekti 

teknik (topografia dhe planifikimet e realizimit teknik të projektit) dhe dokumenti i dytë: 

Memorandumi i informacionit, Zhvillimi i Qendrës Turistike në Brezovicë, i cili është lëshuar në 

qarkullim për të  dhënë sqarimet e vlerësimit për realizimin e një projekti, duke përshirë edhe 

arsyeshmërinë e tij, si dhe arritjet nga projekti. 

Pozita e Brezovicës dhe vlerësimet krahasuese me konkurrentët në rajon, kujtojmë se 

janë bërë të mira, ndërsa vlerësimet dhe sjellja ndaj natyrës dhe ambientit në përgjithësi ishte e 

mangët.  
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Harta 25. Pozita e Brezovicës në konkurrencën rajonale
220

 

Vlerësimi për turizmin e Kosovës, i bazuar në një deklaratë që është shkruar në një 

artikull në “New York Times” (pavarësisht prestigjit që ka gazeta në fjalë), pa trajtim të 

mirëfilltë dhe procedural,  janë një zhvlerësim profesional që i është bërë ekspertëve të vendit 

dhe turizmit në Kosovë.  Sado që është shumë e vlefshme që “New York Times” ka listuar 

Kosovën në 41 vendet për të shkuar-vizituar në vitin 2011, vlerësimi për turizmin e vendit duhet 

të respektoj kritere akademike, të cilat bëjnë vlerësime reale të turizmit në Kosovë e të cilat do të 

ishin të nevojshme për projektin. E theksojmë këtë fakt mbi bazën e argumentit që është thënë 

dhe shkruar, ndër të tjera, edhe në dy dokumentet publike të projektit, se projekti është cilësuar: 

projekt i rëndësisë kombëtare.  

Ndërhyrje dhe vlerësime jo shumë cilësore projekti ka pas edhe me shtirjen e tij dhe 

ndërhyrjen direkte në zonat e Parkut  Nacional “Sharri”. Me zgjerimin e tij projekti është shtrirë 

edhe në zonën e parë e cila nuk lejon kurrfarë ndërhyrje të strukturave ndërtimore artificiale. Në 

sqarimet e bëra verbale nga ana e zyrtarëve të MMPH është thënë se arsyeja e rëndësisë 

ekonomike që ka zona turistike, ka qenë, gjoja më e fortë se sa të respektohen kriteret natyrore 

për ngritjen e dy deri në tri Rezervate strikte natyrore. Në kontinuitet të kësaj, Plani Hapësinor i 

Parkut Nacional “Sharri” është aprovuar me zonat e reja, ku i është dhënë drita e gjelbër projektit 

“Zhvillimi i Qendrës Turistike në Brezovicë”. Me këtë rast ideja për të krijuar rezervatet e 

përmendura ka rënë.  Kjo ndër të tjera tregon edhe njëherë moskoordinimin e institucioneve si 

dhe mungesën e politikave të përbashkëta zhvillimore dhe të qëndrueshme.   

Pozita e Brezovicës në Kosovë dhe e projektit në Malet e Sharrit e ka paraqitur edhe 

ECOSING në dokumentet e veta.  

 
Harta 26. Pozita dhe orientimi i “Projektit Zhvillimi i Qendrës Turistike në Brezovicë”  

Pritjet në rast realizimi të projektit janë të mëdha. Sipas planifikimeve projekti duhet të 

realizohet në dy faza. Faza e parë deri në 8 vite ndërsa e dyta në vazhdim. Me realizimin e 

planifikuar, parashihen: 
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- Rreth  3000-4000 mijë vende pune 

- 1930 njësi akomodimi që në total kanë një kapacitet receptiv rreth 8000 shtretër
221

: 

a) 3544 në fazën e I-rë
222

 dhe 

b) 4376 në fazën e II-të
223

. 

- Në fazën e parë është planifikuar të kenë mundësi skijimi rreth 5350 skiator në ditë 

(Brezovica e re), etj. 

Në përfundim, themi se projekti i menduar të investohet në Brezovicë, nuk është 

planifikimi më i mirë, ai është projekt i inercionit politik dhe i vazhdimësisë së asaj qendre të 

vjetër. Nuk janë bërë asnjëherë sa duhet, planifikime se qendra ekzistuese a ka qenë projekt 

politik apo i duhur, a ka mundësi për investime në vende të tjera në Kosovë, nëse po, në cilat 

vende dhe cilat janë avantazhet e tyre, etj.  
 

V.3. Vendi i turizmit kosovar në rajon dhe Evropë 
 

Kosova ka një evolucion të vetin shtetndërtues. Kosova dhe vendet e saj fqinje kanë  

elementë që i veçojnë dhe i diferencojnë midis tyre, siç janë: gjuha, traditat, feja, etnia, doket, 

zakonet, etj. Është një karakteristikë  jo e shpeshtë që ndodh me Kosovën dhe po kështu me 

Shqipërinë. Të rrethuar me shqiptarë  pothuajse në të gjitha anët, por të ndarë në shumë shtete të 

tjera,  është veçantia, e cila nuk besohet të jetë shumë e favorshme për këta banues të atyre 

viseve dhe jo e dëshirueshme nga ana jonë, për popujt e tjerë. Popujt e Ballkanit kanë pasur 

histori të ndryshme, për shkak të rrethanave nga ma të ndryshmet dhe nuk kanë  arritur si vende 

të njihen, vizitohen dhe përjetohen nga turistët e huaj.  

Pas LDB, Kosova mbetet nën juridiksionin e ish RSFJ-së. E gjithë Jugosllavia, ndonëse 

shtet socialist, kishte një lloj liberalizimi, i cili mundësoi lëvizje të lirë të qytetarëve brenda dhe 

jashtë vendit, hyrje dhe dalje.  

Vitet 80-të e në veçanti  ato 90-të, ndryshuan pamjen e Jugosllavisë për vendet jashtë saj. 

Me rritjen e distancës nga ajo, perceptimet për realitetin e hidhur kanë qenë më të mëdha.  Harta 

politike e Jugosllavisë kishte ndërruar, por bashkë me të ndërroi edhe harta turistike e rajonit. 

Ballkani, ku pjesa më e madhe e tij përfshinte ish vendet e Jugosllavisë së atëhershme, ishte 

përfshirë në luftëra lokale, të cilat mënjanuan krejtësisht turet turistike drejt tij.  

Kosova duke qenë pjesë e saj dhe duke qenë po kështu (siç është thënë më sipër) edhe më 

keq se republikat e tjera, në asnjë rrethanë nuk ka përfituar nga organizimet eventuale rajonale 

turistike.Në vitin 1999, Kosova lirohet nga sundimi serb dhe tanimë gjendet në rrethana te reja. 

Në situata të reja drejt normalizimit, turizmi ka ardhur duke zënë pozicionin e vet. 

Ndërkohë për vendet fqinje tranzicioni nga sistemi komunist (me një liberalizim të përmendur) 

dhe kalimi i luftërave me Serbinë kishte përfunduar më herët. Ashtu sikur ka përfunduar më 

herët ashtu edhe ka avancuar. Shqipëria e filloi tranzicionin në fillim të viteve 90-të, IRJM nuk e 

përjetoi luftën dhe u nda nga Jugosllavia pa pasur asnjë konflikt, Mali i Zi u nda e fundit nga 

Serbia dhe po kështu nuk u fut në konflikt, Sllovenia pati një konflikt të vogël dhe i shpëtoi 

luftës. Më  keq e pësuan Kosova, Bosnja & Hercegovina dhe Kroacia. Sigurisht nuk kaloi mirë 

as agresori (iniciatori i luftimeve), Serbia. Këtë shtjellim po e bëjmë për të treguar se vendet e 

Ballkanit për rreth 10 vite ishin jashtë hartës turistike evropiane dhe botërore. Sigurisht rasti i 

Republikës së Shqipërisë është edhe më i veçantë. 
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Zona e Detit Mesdhe është e njohur mirë si zonë,  e cila së paku deri tani ka qenë zona 

më e fortë turistike e gjithë globit. Në këtë zonë gjeografikisht (territorialisht) përfshihet edhe 

Ballkani, pjesë e të cilit është edhe Kosova. Por Ballkani, për shkak të vonesave në investime 

dhe të rrethanave specifike turistike,  nuk ishte potencializuar pjesë turistike e zonës mesdhetare. 

Pjesë të saj, në fund të viteve 70-të dhe fillimin e viteve 80-të kanë qenë të integruara në trendet 

turistike të kohës, si: Sllovenia, me turizëm malor dhe pjesërisht balnear,  Kroacia me turizëm 

balnear dhe kulturor, Mali i Zi me turizëm balnear, Bosnja me turizëm kulturor, Serbia përfitonte 

nga fakti se ishte Republika që kishte kryeqendrën e atëhershme të Jugosllavisë, Beogradin. 

Maqedonia kishte më pak turistë dhe Kosova akoma më pak.  

Në ndjekje të opinioneve për zhvillimin perspektiv të turizmit, niveli komunal dhe niveli i 

investitorëve,  kanë deklaruar me pozitivitet për të ardhmen e turizmit. 

 
Grafiku 44. Perspektiva e zhvillimit të turizmit, Hulumtim empirik,  mars 2014 - korrik 2014 

 Të intervistuarit e shprehur me negativitet, se nuk do të ketë zhvillim të turizmit, janë 

shprehur kështu dhe pesimizmi i tyre arsyetohet me faktin se të njëjtit të intervistuar ishin të 

bindur se kjo klasë politike nuk e njeh se si funksionon turizmi dhe nuk do t’ia dijë për turizmin. 

Ky sektor (turizmi) duket të jetë larg mundësive për përfitime materiale të kësaj klase, shprehen 

më tej këta respodent. Pjesa tjetër prej 17%, që nuk janë deklaruar, i përkisnin dy llojeve:  
- disa që ishin të rinj, pa profesion adekuat dhe nuk e kishin idenë e turizmit, dhe  

- pjesa e dytë ishin persona pa njohuri të mjaftueshme për turizmin dhe jo të aftë për detyrën e ushtruar.  

Ndërsa në pyetjen shtesë: Cili lloj i turizmit mendoni që do të zhvillohet dhe që duhet të 

zhvillohet, i rankuar i pari sipas jush? Përgjigja është si në figurë:  

 
Grafiku 45. Llojet e turizmit në perspektivë, Hulumtim empirik,  mars - korrik 2014 

Pesha prej 50%,  nuk e dinë ose nuk e kishin analizuar sa duhet se cili do të jetë lloji prioritar i 

turizmit në vend dhe në zonat e tyre.  
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Potencialet turistike që ka Kosova nuk mund të jetë shumë ndikuese për Evropën dhe as 

për Ballkanin, por pozita që ka Kosova me gjithë resurset e përmendura deri tani e bëjnë këtë të 

fundit që të jetë e rëndësishme, kyçe dhe interesante në shumë raste. 

 

V.3.1. SWOT analiza, Kosova dhe rajoni  

Analiza mundëson të njihen faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, të cilët ndikojnë që 

turizmi në vend, të jetë më pak ose më shumë i zhvilluar. Së pari, me eliminimin e disa faktorëve 

negativë dhe shtimin e disa faktorëve pozitivë përforcohet pozita e vendit në fushën e turizmit, 

impakti i të cilave kap edhe ekonominë e vendit. Së dyti, mënjanimi nga rreziqet (menaxhimi i 

rreziqeve) dhe shfrytëzimi i mundësive, është indikacion tjetër dobiprurës në perspektivë, për  

turizmin dhe më gjerë. 

  
Tab. 24. Matrica e SWOT-it, Kosova dhe rajoni. 

 Pozitiv Negativ 

T
ë b

ren
d

sh
ëm

 

 

Përparësitë 
 

- Valuta (Euro) 

- Ekonomia e lirë e tregut  

- Resurse turistike natyrore dhe kulturore 

- Mikpritja 

- Grupmosha adaptel (adekuate-të 

përshtatshme) për turizmin  
- Siguria për turistët  

- Wi-Fi free 

 

Dobësitë (Mangësitë) 
 

- Traditë e vogël e turizmit në Kosovë 

- Defektet e sistemit arsimor 
- Kuadër joprofesional, jo adekuat  

- Struktura politike  

- Imazh  dëshpërues  
- Promovimi i dobët turistik  

- Mungesë dhe brishtësi e institucioneve 

publike turistike 

- Receptura e shtrenjtë turistike 

(Akomodimi) 
- Mungesa e guida turistike 

 

T
ë  ja

sh
tëm

 

 

Mundësitë (Shanset) 
 

- Valorizimi dhe shfrytëzimi i resurseve turistike 

- Roaming  telefonia 

- Liberalizimi i vizave 

- Kriteret e BE-së për Guida profesionale turistike 

 

 

Rreziqet (Kërcënimet) 
 

- Konflikte ndëretnike 
- Terrorizimi 

- Emigrimi 

- Subvencioni për turistë në vendet e 

rajonit 

 
 

Përparësitë  

- Valuta (Euro)  

Nuk është faktori më i fortë, por padyshim është ndikues. Si e tillë monedha e përbashkët, vendi i 

origjinës me vendin destinacion, krijon lehtësi, kjo sidomos, përballë një vendi si Kosova ku 

realisht nuancat përcaktojnë që të zgjidhet si vend destinacioni turistik. Republika e Shqipërisë 

dhe Maqedonia, si dy vende të rajonit, nuk e kanë këtë lehtësi.    

- Ekonomi e lirë e tregut  

Jo larg nga tani (jo më shumë se 15 vite) mundësitë për investime në Kosovë kanë qenë 



148 

 

krejtësisht ndryshe. Vendi i dalë nga sistemi socialist me një ekonomi të centralizuar ose gjysmë 

të centralizuar pas luftës (1999) ka zgjedhur sistem të lirë të funksionimit të ekonomisë. Liria e 

veprimit investiv dhe të ndërmarrësisë, është fakt i përcaktuar me norma dhe ligje të cilat 

sigurojnë liri veprimi pa dallime. Tregu në Kosovë i nënshtrohet “ligjeve” të konkurrencës 

brenda dhe jashtë vendi. Në të tilla kushte, mundësitë për investime të të huajve, qoftë edhe 

emigrantëve shqiptarë, është e mirë. 

- Resurse turistike natyrore dhe kulturore  

Resurset turistike, për shkak të specifikave të tyre të krijimit, trajtohen edhe tek Mundësitë, 

sidomos ato natyrore. Pasuritë kulturore të Kosovës, të krijuara ndër breza, të trashëguara nga 

paraardhësit e shqiptarëve-ilirët, më pas nga shqiptarët, deri në ditët e sotme, të pasuruar edhe me 

trashëgimi tjetër të popujve të Ballkanit, banorë në këto treva, janë faktor pozitiv të cilët duhen 

përdorur edhe në të ardhmen. Vlerat e trashëguara kulturore, me traditën e kultivimit të tokave 

për agroprodhime, të gërshetuara edhe me traditën e shërbimit dhe mikpritjes janë vlera dhe 

pasuri shpirtërore dhe kulturore, që i ka populli i Kosovës.  

- Mikpritja 

E trashëguar ndër breza, mikpritja e sinqertë dhe bujare, është pjesë e gjenetikës së shqiptarëve. 

Është interesante se kjo është e shprehur më shumë në familje dhe pjesërisht ju jep të drejtë 

mendimeve se këtë segment të jetës, në formën e organizuar shtetërore, shqiptarët nuk kanë 

mundur ta dëshmojnë në masën e duhur. Kjo, ngaqë për një kohë të gjatë nën okupim, nuk i 

menaxhonin shqiptarët. Sinonim i saj janë edhe bujaria, sinqeriteti, etj., të cilat në tërësi janë 

virtyte të mira. E transformuar në kohë bashkëkohore, sikur edhe në rezultatin e intervistave, kjo 

do të na paraqitet në të ardhmen si një nga faktorët kryesor në zhvillimin e turizmit. Relacioni 

mikpritës/mysafir, në turizëm, duhet të vishet me karakterin profitabil dhe qëndrueshmërinë 

ambientale, me të gjithë tiparet e veta.  

-  Grupmosha e reja të popullsisë për turizëm 

Struktura demografike i përshtatet natyrshëm  kërkesave turistike në Kosovë. Moshat më 

atraktive për aktivizim në tregun turistik janë grupmoshat e reja (15-24 vjeç) dhe një 

nëngrupmoshë (25-35 vjeç) e moshave të pjekura. Këto janë grupmoshat, të cilat përbëjnë pjesën 

qendrore të piramidës së popullsisë në Kosovë (fig. 63).  

- Siguria për turistët 

Ky segment i rëndësishëm është shumë i ndjeshëm. Në realitet ky ka dy dimensione: 

1. Siguria në kuptimin e perceptimit nga brenda dhe 

2. siguria në kuptimin e perceptimit nga turistët (nga jashtë). 

Me të parën mendohet dhe besojmë se siguria është në nivelin e duhur, ndërsa nga jashtë 

kjo çështje nuk është adresuar si duhet dhe si pasojë ka paragjykime. Vlerësojmë, se duhet më 

shumë angazhim i përbashkët që ndjenja e sigurisë të jetë, si për ne që e njohim realitetin, ashtu 

edhe për zonat gjeneruese turistike.  

- Wi-Fi free, (zona lokale të mbuluara me rrjetë interneti, pa pagesë) 

Në Kosovë është shumë e përhapur ideja e lejimit në qasje, në zona të lira të internetit. Kjo 

logjikë ka bërë që vendi të njihet me shumë hapësira të mbuluara me internet falas. Pajisjet e tilla 

si celulari, PC, dhe pajisje të tjera dore të nevojshme për komunikim dhe ndërlidhje, janë mjete 

të përdorshme edhe nga turistët pa dallim. Përhapja e wi-fi ndikon pozitivisht, lehtëson 

qëndrimin, rrit komoditetin e turistit dhe në fundë rrit shkallën e plotësimit të kërkesave turistike.  
 

Dobësitë (Mangësitë) 

- Traditë e vogël e turizmit në Kosovë 

Shkëputja për 10 vjet nga sistemi i menaxhimit të unifikuar turistik (1990-2000) ka krijuar një  
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vakum të funksionimit normal të institucioneve turistike, ndër të tjera (publike dhe private). Edhe 

më parë, para viteve  90-të nuk ka pasur ndonjë eksperiencë turistike, e cila në trashëgimi do të 

kishte rezultate të theksuara, por edhe ajo që ka qenë, me këtë vakuumin e përmendur 10-vjeçar, 

është dobësuar në maksimum, prandaj edhe fillimet nga viti 2000 nuk kanë mundur të jenë, 

shumë të begatshme. Mungesa e eksperiencës turistike e shpjeguar me mungesë kuadrosh dhe 

mungesë e aftësimit praktik në sektorin turistik në vend është problem i ndjerë edhe sot, për që 

duhet të evitohet me modelet dhe eksperiencat e të tjerëve.  

- Sistemin arsimor  

Sistemi kurrikular, kuadri profesional dhe udhëheqësia (që nga niveli qeveritar-ministror e deri 

tek drejtori i shkollës, kanë defekte serioze). Kush i ndërton dhe si ndërtohen kurrikulat 

profesionale, këtë e tregon më së miri fakti i mosqëndrueshmërisë së tyre. Ende pa u aplikuar 

deri në fund kurrikulat e arsimit, fillojnë dhe dështojnë! Kuadri profesional në shkolla është i 

papërgatitur për të mbuluar sferat e turizmit. Arsyetimi i saj është ky: Cilat janë fakultetet që i 

përgatisin këto profile për sektorin e turizmit? S’ka, ose janë gjysmake. (Për më shumë shih në 

Kapitullin V, nënçështja 1.1. Zhvillim turistik i nevojshëm, jo i dëshirueshëm). Tek niveli 

qeveritar adresohen problemet me kurrikulat dhe problemet rreth krijimit të mundësive për 

përgatitjen e kuadrove adekuatë. Ndërsa niveli në bazë-drejtorët e shkollave e kanë problemin 

tek DKA-Drejtoria Komunale e Arsimit. Komunat, jo të shkruar por të zbatuar e kanë kriterin e 

partisë politike, para të gjitha kritereve profesionale, për përzgjedhje në detyrën e drejtorit, si 

bartës i celulës bazike të arsimit në nivel vendi.  

- Kuadër joprofesional, joadekuat 

Përveç informacioneve të përgjithshme që qarkullojnë në media, nga jeta e përditshme dhe 

burimeve të tjera të informacionit, është bërë edhe një matje për llojin e përgatitjeve që ka stafi 

në institucione publike dhe private, bartëse të turizmit në Kosovë (fig. X dhe fig Y. Aneks- 

Analiza të tjera për aktualitetin dhe perspektivën turistike në Kosovë). Vlerësimi fatkeqësisht 

është negativ: institucioni i konkursit në Kosovë zakonisht nuk funksionon, kriteret nuk janë 

profesionale por janë familjare, grupore dhe të “X” interesit.  

- Struktura politike 

Partitë politike në Kosovë ende nuk janë të profilizuara politikisht. Këto dy-tri vitet e fundit 

gjejmë diku deklarata të orientimit të tyre politik, i cili duhej të lidhej me programin politik të 

bazuar në orientime ekonomike dhe sociale. Kjo, në fakt tregon se të tjerë faktorë, asnjëherë 

profesionalizmi, dominon në orientimin e subjekteve politike në nivel vendi. Me logjikë të tillë 

nuk mund të pritet që në një të ardhme të shpejtë të paraqiten politika dhe strategji për zhvillim 

turistik në Kosovë.  

- Imazh  dëshpërues 

Përkundër angazhimit sporadik dhe asnjëherë sistematik e të sinkronizuar, Kosova lë shumë për 

të dëshiruar në pamjen e saj nga perspektiva evropiane dhe më gjerë. Të shikuarit e vetes në 

pasqyrë nuk do të thotë domosdoshmërisht që dukesh mirë. Të parit nga të tjerët, është një 

vlerësim që duhet respektuar dhe për këtë politika, institucionet dhe shoqëria në përgjithësi duhet 

të  angazhohet më shumë.  

Sistemi juridik me besueshmëri të ulët tek populli në Kosovë dhe i përcjellë, sidomos nga 

mediat dhe prezenca ndërkombëtare në vendet jashtë Kosovë, e shoqëruar edhe me dukuri 

negative si: nepotizmi, burokracia, korrupsioni, dhe veti të tjera të ulëta, e dobësojnë edhe më 

shumë imazhin për Kosovën. 

 

 



150 

 

- Promovimi i dobët turistik 

Mungesa e identifikimit të faktorëve pengues në imazhin dhe në promovimin e vendit kushtëzon 

elemente pasigurie në përfytyrimin për Kosovën. Angazhimi në zbardhjen e realitetit faktik dhe 

të sigurisë duhet të jetë angazhim aktual dhe në perspektivë. Tentativat dhe përpjekjet sporadike 

janë aq të zbehta sa edhe vetë profesionalizmi, eksperienca dhe dëshira e atyre që bëjnë këto 

tentativa. Promovimi turistik është angazhim kombëtar të cilin shoqëria shqiptare (Kosovë) nuk e 

ka kuptuar.  

- Mungesë dhe brishtësi e institucioneve publike turistike 

Mungesa e një institucioni qendror dhe e një orientimi të koordinuar ka determinuar mungesë të 

një politike turistike në nivel nacional për zhvillimin turistik të vendit. Të ballafaquar me 

probleme sociale të përditshme dhe me trend rritjeje, qeveritë e ndryshme në Kosovë nuk kanë 

adresuar asnjëherë deri tani element të turizmit si një sektor i cili në kushtet e një planifikimi 

adekuat do të ishte një mundësi e mirë në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.  

- Akomodimi i shtrenjtë për turist 

Nuk besohet të ketë sqarim tjetër përveç prurjeve të mëdha të ndërkombëtarëve, të angazhuar në 

misione të ndryshme (ushtarake, politike dhe ekonomike) në Kosovë pas luftës, përkatësisht pas 

vitit 1999, të cilat do të kenë ndikuar në absorbimin dhe pranimin e çmimeve të larta në fjetje në 

hotelet e Kosovës. Kjo dukuri ka diferenca rajonale dhe është shumë e shprehur në kryeqendër 

dhe qendrat e tjera të mëdha urbane të Kosovës. Çmimet e fjetjeve në Kosovë me komoditet të 

njëjtë janë më të shtrenjtat në rajon dhe ndonjëherë tejkalojnë edhe ato evropiane.  

- Guida turistike 

Të njohur shpesh edhe si ciceron, guidat turistike në Kosovë kanë probleme. Fillimisht 

institucionet nuk kanë adresuar ndonjë hulumtim, i cili do të saktësonte nevojën e tyre për nga 

numri dhe lloji. Nga vlerësimet e bëra nëpërmjet anketimit dhe intervistimit për nevojat e 

disertacionit, është vërtetuar se problemet rreth kësaj çështje janë të këtyre natyrave: 

1. Ligji - Me ligjin e parë të turizmit të nxjerrë në vitin 2004 parashihej mundësia për licencim 

të guidave turistike, ndërsa për çudi, me ligjin e ri kjo nuk është e mundur.  

2. Institucionet - Institucioni për licencim, MTI asnjëherë nuk ka vepruar në drejtim të 

funksionalizimit të kësaj çështje. 

3. Certifikime të guidave turistike ka pasur nga institucione të përgjegjshme dhe të pa 

përgjegjshme. 

4. Mungesë mbrojtje nga ana e shtetit për guidat turistike, nga Kosova- Institucionet kosovare 

nuk ndalojnë asnjë guidë të huaj dhe nuk i kërkojnë leje asnjërës nga to për veprimin e tyre 

në territorin e Kosovës. Në fakt, besohet që të mos e kenë idenë e kësaj pune! Ata persona 
nga rajoni dhe më gjerë udhëheqin grupe turistësh të cilët paguhen për këtë qëllim. Këtë punë duhej 

bërë nga guidat shqiptare. Por më keq se kaq, shteti ende nuk ka dashur të dijë se çka cicërojnë guidat 

e huaja. Nuk mund ta faktizojmë, por shpesh është dëgjuar mes kolegësh se guidat e huaja (sigurisht 

jo të gjitha) kanë bërë shtrembërime kombëtare në dëm të shqiptarëve dhe në favor të interesave prej 

nga kanë ardhur. A nuk është kjo një vepër e thjeshtë, të cilën mund ta parandaloj dhe ta realizoj 

si duhet, shteti ynë? A nuk është kjo një punë, e cila bie ndesh me parimet kombëtare, të 

mbrojtjes së interesit kombëtar, i çfarëdo natyre qoftë ai (ekonomik, nacional, fetar, racor, 

social, etj).  

5. Guidat ekzistuese, joprofesionale - Vështirë të takosh në Kosovë një guidë turistike, e cili ka 

përgatitje adekuate. Këtu mendohet se përgatitja e duhur do të ishte shkollimi superior për 

Gjeografi, Histori, Etnologji dhe fusha të ngjashme.  
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Mundësitë (Shanset) 

- Valorizimi dhe shfrytëzimi i resurseve turistike 

Për faktin se resurset turistike, veçmas ato natyrore, janë dhunti natyrore të pandikuara në parim 

nga njeriu, atëherë këto paraqiten në analizën SWOT edhe si mundësi për shfrytëzim nga faktori 

njeri në Kosovë. Kjo është një pasuri të cilën e posedon trualli i Kosovës dhe që duhet 

shfrytëzuar si erën e jo si mineralet. Ky shfrytëzim duhet të jetë racional duke pasur konsideratat 

më të larta ambientale dhe vëmendjen në qëndrueshmërinë.  

- Roaming telefonia 

Janë mbajtur takime të përbashkëta midis Autoriteteve Qendrore të Telekomunikimeve të të 

gjitha vendeve të Ballkanit,  para dhe gjatë muajit gusht të vitit 2014. Qëllimi i takimeve, që për 

momentin ka rezultuar me një Draft Kontratë, ka qenë zbritja e çmimeve të Roaming 

komunikimeve (komunikimeve të telefonisë mobile ndërmjet shteteve të rajonit)
224

. Siç është e 

njohur, ky lloj komunikimi në Kosovë dhe në vendet e tjera, të cilat komunikojnë midis tyre, 

është më i shtrenjtë se në vendet e BE-së. Në rrethana të tilla të uljes së çmimeve, kjo telefoni do 

të ishte shans i mirë për vendet ballkanike, veçmas për Kosovën që të kursejnë mjetet financiare. 

Kjo zbritje do të krijonte lehtësira edhe për turistët e ndryshëm që planifikojnë vendet e Ballkanit 

mes  tyre edhe Kosova.  

- Liberalizimi i vizave  

Temë shumë e përdorur nga oponentët politikë në Kosovë dhe Shqipëri. Megjithatë, liberalizimi 

krijon lehtësi të qarkullimeve për qytetarët kosovarë. Kjo lloj lëvizje, krijon mundësi më të 

mëdha të turistëve kosovarë. Këto lëvizje të lira në perspektivë krijojnë më shumë ide dhe vizion 

për të ardhmen e vendit. Mendohet se këto lëvizje do të gjenerojnë më shumë aktivitet drejt 

shfrytëzimit të resurseve dhe ngritjes së kapaciteteve turistike. Veçmas këto lëvizje mund të 

ndihmojnë në ngritjen e vetëdijes turistike (relacionin mikpritës-mysafir).  
 

Rreziqet (Kërcënimet) 

- Konfliktet ndëretnike 

Një fakt shumë i mundshëm në Kosovë. Pakica serbe e instrumentalizuar skajshmërisht nga 

politika e Beogradit është ende e pa denjë të përqafojë realitetin e ri kosovar. Në rrethana të tilla 

sidomos në dijeni të pozitës së tyre veriore, fqinjë me territori e Serbisë, potencialisht ekziston 

mundësia për konflikte të vogla. Këto konflikte sikur të ndodhnin në ndonjë vend tjetër, i cili në 

rrafshin ndërkombëtar ka pasqyrë të mirë nuk do të dukej e madhe, ndërsa në Kosovë, me 

imazhin e përfolur të saj, kjo reflekton shumë keq. 

- Terrorizmi 

Aktet e njohura si “terroriste” sidomos në këtë fillimshekull janë me trend përhapje në disa 

vende të botës. Dukuria e terrorizmit ka shtrirje pa dallime fetare apo besimesh e grupacionesh të 

tjera. Për shkak të rrethanave hapësinore, historike dhe gjeopolitike, këto akte kanë më shumë 

shtrirje në vendet e Lindjes së Afërme dhe të Mesme vende të cilat kanë më shumë popullsi të 

besimit islam. Meqenëse shumica e popullsisë në Kosovë është e këtij besimi dhe duke pasur 

frikën e shtetit jofunksional në kushtet e tranzicionit, rreziku i ndërhyrjeve të tilla duhet të 

mendohet.  
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 Agreement on reducing the prices of Roaming services on public communications networks, Kontrata draft në 

mes Autoritetve qendrore të vendeve të Ballkanit: AL, BiH, BG, MN, GR, CR, KS,HU, IRJM, RO, SL, SR and TR. 

Versioni elektronik: http://www.arkep-rks.org/?cid=1,23,749 , 27.08.2014.  
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- Emigrimi 

Dukuria e cila e ka shoqëruar Kosovën sidomos nga fillimi i viteve 90-të të shekullit të kaluar, 

është prezent edhe në Kosovën e pasluftës e deri sot në vitin 2014. Edhe më parë, edhe sot e 

kësaj dite ky fenomen ka prekur më së shumti grupmoshat e të rinjve dhe moshat e para të të 

rriturve-pjekurve. Pikërisht të tilla mosha, në mos më shumë, shkaktojnë së paku dy probleme: e 

para, janë moshat më vitale për përdorim në sferën e turizmit. E dyta, kontingjenti i tillë i larguar 

është dekurajues për brezat e ardhshëm. Dekurajimi për papunësi, për të ardhura të dobëta dhe 

mungesa e perspektivës është kudo në sipërfaqe në diskursin e të rinjve në Kosovë.    

- Subvencionimi për turistë në vendet e rajonit  

Sigurisht që vendet e rajonit aplikojnë edhe standarde të tjera lehtësuese në dallim nga Kosova e 

cila nuk aplikon asnjë lehtësim për kompani në këtë sektor, apo ndonjë formë subvencionimi.  

Rasti i IRJM-së. Kompanitë turistike (operatorët apo agjencitë turistike në IRJM përfitojnë nga 

3€ për një turist i cili viziton Maqedoninë për qëllime të pastra turistike. Ky model i aplikuar 

sado i thjeshtë në dukje është shumë inkurajues për aktorët realizues të turizmit në këtë vend. Si i 

tillë është një rrezik për Kosovën dhe avantazh për IRJM.  

Përfundimet dhe propozimet: 

Lista e faktorëve të ndryshëm (të brendshëm, të jashtëm) mund të shkurtohet dhe zgjatet 

në varësi nga disponimi i qytetarëve të vendit për t’iu qasur kësaj fushe. Nëse vendi ecën me 

hapa pozitivë kjo nuk do të thotë medoemos që situata në vend ka filluar të përmirësohet. Duhet 

më shumë logjikë dhe vëmendje për të parë se ku janë konkurrentët dhe sa shpejt janë duke ecur 

ata. Krahasimi me të tjerët është kusht për të vlerësuar vetveten. 

Edhe në sasi (kuantum) vërehet se lista e faktorëve negativë, mangësitë, janë më shumë 

se te përparësitë. Nga analiza e përmbajtjes së tyre shihet se përveç, të parit “Tradita e vogël e 

turizmit në Kosovë”, e cila ka kaluar dhe nuk mund të përmirësohet, të gjithë faktorët e tjerë 

negativë, janë të përmirësueshëm. 

Eliminimi i dobësive automatikisht do të thotë forcim i përparësive, çka rezulton në 

ngritje të efikasitetit dhe të cilësisë së përcaktimeve turistike në vend. 

Të tilla, sikur janë renditur në matricën e SWOT-it, dobësitë e evidentuara janë aspekte të 

jetës dhe veprimit të shoqërisë në Kosovë. 

Sistemi arsimor, politikat adekuate, imazhi negativ, etj., janë komponentë që 

përmirësohen me vullnet politik, edukativ dhe  me ndërgjegje qytetare. 

Veprimet e unifikuara, të koordinuara, profesionale dhe të mirëmenaxhuara janë kërkesa 

që dalin nga hulumtimi dhe të cilat duhet të ndërmerren në vazhdim. 

Rreziqet, përkatësisht kërcënimet duhet menaxhuar në mënyrën më të mirë, ato duhet të 

njihen mirë dhe dikasteret përgjegjëse duhet ta kenë vëmendjen e duhur. 

Problemet ndëretnike ose të konflikteve të tjera, duhet të largohen me punë të përbashkët, 

duke u bindur se e ardhmja është në duart e brezave të rinj të cilët nuk duhet të trashëgojnë 

problemet e kaluara.  

Mundësitë në anën tjetër janë shanse të mira, të cilat Kosova duhet t’i shfrytëzojë në 

maksimum për të përfituar dhe për të qenë konkurrent.  

Përfundimisht, konsiderojmë se situata e paraqitur në tabelën matricë të SWOT-it është 

situata në të cilën ndodhet Kosova. Është në duart e shoqërisë me theks të strukturave politike 

dhe klasës intelektuale të Kosovës që do të orientojnë vendin. Faktorët negativë duhet eliminuar 

dhe duhet menaxhuar në tërësin e tyre. Sigurisht se, nëse vazhdojnë të qëndrojnë të tillë edhe në 

vazhdim, do të jetë më vështirë të eliminohen në të ardhmen. 

Përparësitë e pashfrytëzuara janë të destinuara të shndërrohen nga gjendja e tyre, ta 

humbasin vlerën, të vjetrohen dhe të shkatërrohen. 
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V.3.2. Turizmi etnik i shqiptarëve dhe roli i Kosovës  në të 

Në fokus të rolit që luan Kosova për turizmin etnik duhet të vëmë në dukje, çka është ky 

lloj i turizmit?! Grupet etnike kudo kanë rëndësinë e tyre turistike, në raste të caktuara ato bëhen 

edhe target mjaft interesant turistik
225

. Në kuptimin shqiptar dhe të kontestit të studimit, ideja 

është të përcaktohet se cila është kjo forcë turistike shqiptare, sa është e rëndësishme ajo, për 

vetë shqiptarët dhe sa ajo ka ndikuar në hartën e re turistike të Evropës e veçanërisht të 

Ballkanit? Kosova si pjesë unike e trungut shqiptar ka pjesën e vet në prezencën turistike të 

shqiptarëve në Ballkan!? 

Politika ka determinuar zhvillimet kryesore në Ballkan. Ajo, përveç konflikteve të 

vazhdueshme brenda Ballkanit ka pasur edhe interferime-ndërhyrje edhe jashtë tij. Ballkani 

vazhdon të shihet si një nyje në glob e cila është ndikuar në vazhdimësi nga politikbërja globale. 

Në këto rrethana, pjesë të Ballkanit, ndër to edhe trojet shqiptare, janë ndikuar dhe vazhdojnë të 

ndikohen. Kufiri i shqiptarëve që nga 1912 e këtej përfundimisht mori vulën ndërkombëtare dhe 

sakatoi shqiptarët.  

Në këto rrethana, sidomos pas vitit 1945, siç dihet, komunikimi ndër shqiptarë ka qenë i 

pamundur, lëvizjet ishin të ndaluara andej dhe këtej kufirit. Në mungesën e komunikimit, 

natyrshëm  është e pamundur të ketë programe dhe iniciativa në dobi të turizmit apo çfarëdo 

veprimtarie tjetër. Probleme ka edhe sot: Shqipëria shtet, Kosova shtet i sapoformuar, IRJM shtet 

me pjesëmarrje të konsideruar të shqiptarëve por me ndikim të vogël të shqiptarëve në 

vendimmarrje, shqiptarët në Serbi me një gjendje shumë të keqe dhe pa perspektivë, shqiptarët 

në Mal të Zi gjithashtu me probleme, si migrimi, mungesë e unifikimit dhe pabarazi e theksuar 

në raport me malazezët.  

Përfundimisht gjithë ky situacion i kaluar dhe aktual i shqiptarëve tregon se në këto 

rrethana nuk është e lehtë që të ketë programe të mirëfillta, të cilat do të forconin pozitën 

turistike të shqiptarëve. Megjithatë është evidente përmirësimi i pozitës turistike të Shqipërisë, 

Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan. Kemi orientime të reja të turistëve drejt Shqipërisë, rikthim 

dhe flukse të reja drejt viseve shqiptare në Mal të Zi (Ulqin, Tivar, etj.), nisma të reja drejt 

Kosovës, IRJM në tërësi (duke përfshirë edhe viset ku jetojnë shqiptarët) është mirë, ka shënuar 

hapa progresiv. Natyrisht, e vëmë në theks, se situata në përgjithësi është nën nivelin rajonal dhe 

sigurisht lë shumë për të dëshiruar.  

Kosova është vendi i cili tranzicionin e ka filluar më vonë se gjithë vendet e Ballkanit. Në 

vitin 2008, ai u bë i pavarur. Ndikimi turistik i Kosovës më shumë ka të bëjë me pozicionin që ka 

ajo në kuadër të Gadishullit Ballkanik. Resurset turistike të Kosovës janë të arritshme dhe më 

efikase sidomos nëse ato kombinohen me vatrat e tjera turistike të Shqipërisë dhe viseve të tjera 

shqiptare. Zonat malore të Kosovës me gjithë pjesët e tjera me resurse agrare dhe kulturore mund 

të kombinohem shumë mirë me zonat bregdetare shqiptare.  

Kombinimi i sezoneve turistike (verës, turizmi balnear, dimrit turizmi i bardhë, ndërsa në 

mesin e sezonit, turizmi kulturor dhe ai rural) përmbyllin vitin turistik shqiptar. Pjesën balneare 

siç dihet e plotëson Shqipëria londineze (Republika e Shqipërisë), viset shqiptare në Mal të Zi, 

ndërsa turizmin kulturor, rural dhe atë të bardhë e plotëson Shqipëria, Kosova, IRJM, etj. 
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 Shih edhe nënçështjen 4.1, të Kapitullit 3.  
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Sezoni  veror (turizmi balnear, etj.) Sezoni tjetër, dimër, pranverë, vjeshtë (turizmi kulturor, 

rural, natyror, etj.) 

 

 

 

 

      

     

- Shqipëria 

- Viset (trojet) shqiptare në Mal të Zi 

- IRJM, pjesërisht (Liqeni i Ohrit & 

liqeni i Prespës). 

- Shqipëria 

- Kosova 

- IRJM 

- Viset e tjera shqiptare në Mal të Zi, Serbi. 

  

 
Skica 4. Kalendari vjetor i turizmit etnik shqiptar 

Me resurse akoma të pashfrytëzuara, që kanë trojet shqiptare, ato përbëjnë potencial 

turistik të vlerësuar në Ballkan dhe më gjerë. Revistat e ndryshme botërore (angleze, amerikane dhe 

të tjera evropiane) në forma të ndryshme kanë futur Kosovën dhe Shqipërinë në agjendat (propozim 

turesh) për vizita që nga 2010 e këtej.  

Kosova ka qenë e listuar në vendet e mirënjohura botërore për t’u vizituar dhe si vend me 

resurse kulturore dhe natyrore. Ndër sukseset e shënuara: 

- Rajoni i Pejës me projektin “Majet e Ballkanit” projekti i përbashkët ndërkufitar Kosovë-

Mali i Zi dhe Shqipëri. Ky projekt në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe është 
përzgjedhur nga WTTC - World Travel and Tourism Council, ndër tri projektet finale në 

konkurrencën e WTTC-së për Turizmin e së Nesërmes (Tourism for Tomorow Awards). Projekti i 

planifikuar dhe pjesërisht i realizuar kishte për qëllim funksionalizimin e aktivitetit turistik në 

shtegun prej 192 km, midis fshatrave dhe zonave të tri shteteve pjesëmarrëse. Projekti kishte 

edhe qëllime të tjera funksionale turistike.  

- Prizrenit në fund të vitit 2013, zgjidhet i nënti në konkurrencën midis shumë vendeve të botës 

si qyteti më i bukur. Ueb (web) kompani prestigjioze kanadeze MSN
226

, ka postuar 

fotografinë e Prizrenit
227

.  

Këto suksese ndërkombëtare dhe eksperiencat e tjera të bartura në mënyrë verbale nga turistët në 

Kosovë janë arsyet e sukseseve të vogla të Kosovës në përmirësimin e imazhit të saj turistik.  

Për shkak të ndryshimeve, përmirësimeve të situatës politike dhe si pasojë pjesërisht edhe 

përmirësimit të situatës ekonomike, gjendja e turizmit ka ardhur duke u përmirësuar (me trende 

më të shpejta në Shqipëri dhe më të vogla në Kosovë). Imazhi për Kosovën gradualisht po vjen 

duke u përmirësuar, por përmirësimi nuk është shumë i qëndrueshëm, gjë që kërkon shumë  

angazhim në forcimin e faktorëve që çojnë drejt normalizimit dhe qëndrueshmërisë. 
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 http://ca.msn.com/ 
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 Azem Ramadani. Fotografitë e këtij fotografi janë përdorur me lejen e autorit edhe në disa nënçështje të kapitujve 

të tjerë në këtë disertacion.  

http://ca.msn.com/
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Foto 24. Panorama e Prizrenit në konkurrencën botërore

228
  

  

V.3.3. Akset kryesore turistike të rajonit, mundësitë e përfshirjes, pozita dhe perspektiva  

turistike e Kosovës 

V.3.3.1. Rrjeti rrugor, rajonal dhe lokal përballë kërkesave turistike    

Për arsye politike (okupimi, lufta dhe paslufta), Kosova deri në vitin 2000 nuk ishte pjesë 

e turneve turistike ballkanike dhe më gjerë. Pas luftës u krijuan kushte të reja të cilat mundësuan 

që edhe Kosova të jetë pjesë e organizimeve të tilla turistike. Megjithatë edhe në rrethanat e reja 

të krijuara pas luftës, Kosova deri në vitin 2008 (viti i Pavarësisë) nuk ishte e barabartë me 

shtetet e rajonit. Në këtë drejtim ndikonte, përveç të tjerave, edhe imazhi negativ, i cili do të ishte 

pengesë reale. Ndërkohë, pengesa brenda rajonit vërehen edhe aktualisht. Përjashtuar Shqipërinë, 

Maqedoninë dhe Malin e Zi, me të gjitha vendet e tjera të Ballkanit, Kosova ka probleme me 

qarkullimin e lirë të qytetarëve të saj. Kështu Bosnja dhe Hercegovina nuk e ka njohur Kosovën 

shtet, po ashtu dhe Greqia, Serbia dhe Kroacia, si vendi i fundit i hyrë në BE, kërkon viza etj. Të 

gjitha këto shtete nuk mundësojnë  lëvizjen e lirë, të duhur dhe të nevojshme të qytetarëve të të 

dy anëve. Kjo nuk do të thotë se lëvizjet janë të pamundura, por kanë vështirësi dhe nuk janë të 

dëshirueshmet, që në turizëm nuk vlerësohen si nxitje, por përkundrazi si pengesa dhe vështirësi. 

Për më shumë se problemet politike, Kosovës i duhet përmirësim real i infrastrukturës (jo 

vetëm rrugore), për t’u bërë pjesë e akseve kryesore të rajonit. Aktiviteti turistik në Ballkan 

përfshin edhe Kosovën. Ajo nëpërmjet turneve të ndryshme turistike po bëhet përherë më e 

frekuentuar.    

Dihet, se standardet e BE-së kërkojnë angazhime konkrete. Pikërisht këto aspekte, 

politike, infrastruktura, vizioni dhe gatishmëria, paketat turistike etj., mbeten objekt i 

rëndësishëm për analizë.  Gjithashtu, shumë e rëndësishme është analiza e rolit kyç të transportit 

në turizëm, prandaj në funksion të boshteve qendrore të turizmit në rajonin e Ballkanit duhet parë 

edhe roli i transportit. 

Rrjeti i rrugëve ndërkombëtare në Ballkan është i mangët dhe i rrallë. Kjo vlen sidomos 

për pjesën perëndimore dhe qendrore të Ballkanit. Një gjë të tillë e vërtetojnë hartat e ndryshme 
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 Shkarkuar nga: http://photos.ca.msn.com/slideshow/photo/beautiful-places-around-the-world/2t4aws0f#9  

http://photos.ca.msn.com/slideshow/photo/beautiful-places-around-the-world/2t4aws0f#9
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të shfrytëzuara për këtë studim, si dhe harta e Rrjetit Rrugor Bërthamë e Evropës Juglindore
229

. 

Arsyet janë  të ndryshme, si gjeografiko-natyrore (relievi, ndërtimi gjeologjike, etj.), ashtu edhe 

ato socio-ekonomike dhe politike (pengesë kapacitetesh financiare, luftëra dhe konflikte, 

tranzicion politiko-ekonomik etj.). Sido që të jetë, kjo varfëri në transport duhet përmirësuar, në 

fund të fundit, për të plotësuar kushtet e pranimit në BE. Këto kushte nuk do të viheshin, sikur 

infrastruktura rrugore të mos ishte një faktor, i cili ndikon në ekonomitë e vendeve, nëpërmjet 

lehtësirave që ofron ai. Në këtë pikë, transporti ka një lidhje shumë të ngushtë me turizmin. Pa 

qarkullime të lehtësuara turistike nuk mund të priten rezultate të mirëfillta turistike. Këto 

qarkullime realizohen nëpërmjet rrjetit të transportit sidomos atij rrugor (hekurudhor dhe 

automobilistik).  

Korridori X, Korridori VIII dhe Rruga Ndërkombëtare R1 dhe R2, janë boshtet kryesore 

të transportit në rajonin e Evropës Juglindore (Fig. 105). Të tria këto janë rrugë ndërkombëtare 

dhe në fakt paraqesin qarkullimet kryesore në rajon, duke përfshirë edhe degët e tyre.  

Korridori X e lidh Kosovën me vende të rëndësishme dhe potencial turistik, duke filluar 

nga Sllovenia, Kroacia, Serbia, Bullgaria, e deri në Greqi. 

Korridori  VIII fillon nga Tirana dhe Durrësi drejt Kosovës dhe me degëzimet e tij drejt 

Elbasanit, Maqedonisë, e deri në Greqi, krijon mundësi për lidhje dhe qarkullime shumë të 

rëndësishme turistike, si brenda rajonit, ashtu edhe më gjerë (Italinë dhe vendet e Evropës 

Perëndimore)  

Rruga R1 dhe R2 përshkruan gjithë bregdetin Adriatik, që nga kufiri Slloveni-Kroaci 

(Bosilijevo), Split (Kr), Neum  (BiH) Dubrovnik (Kr.) deri në Tivar (MZ). Më tej ajo vazhdon 

me R2 për në Shqipëri duke u emërtuar si R2C nga Fieri për Levan dhe Kakavijë (Kufiri 

Shqipëri-Greqi).  

 
Harta 27. Rrjeti i rrugëve ndërkombëtare në Kosovë dhe rajon

230
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 SEETO, South-East Europe Core Regional Transport Network development Plan, Five Year Annual Plan 2010 to 

2014, Pg. 6, December 2009.  
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 Naim Kelmendi, Zonat gjeneruese dhe tërheqëse të trafikut në Kosovë. Aspekti socio-ekonomik, Punimi i 

Masterit, Harta nr. 13, Prishtinë, Maj 2012.  Hartë e përpunuar nga autori.  
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I gjithë rrjeti rrugor i përshkruar më lart mund të konsiderohet si shumë i rëndësishëm për 

qarkullime të ndryshme turistike, krahas qarkullimeve të zakonshme të mallrave dhe njerëzve për 

nevoja të tjera. 

Kosova ka dy rrugë ndërkombëtare: Rruga R6 dhe Rruga R7. Rruga R6 ka edhe një degë 

të saj R6a  (Fig. 105).  Rruga e “Kombit” që lidh Durrësin, Tiranën, Prizrenin dhe Prishtinën ka 

si synim të lidhet më tej me Korridorin X. Kjo rrugë është nën emërtimin e Rrugës R7 dhe në 

çfarëdo varianti që të realizohet arrin gjatësinë jo më shumë se 50 km për të arritur në kufirin me 

Serbinë.  Mendojmë, se kjo rrugë duhet të vazhdojë rrugën R7 me trase të re dhe në pikëkalimin 

Merdar, ku nëpërmjet Nishit të lidhet me korridorin e mirënjohur dhe të bujshëm, Korridorin X. 

Synimi duhet të jetë për një lidhje sa më në veri me Korridorin X, gjë që do të thotë sa më thellë 

në kontinent dhe për udhëtarët lehtësira më të mëdha për të arritur sa më shpejt portin dhe detin, 

në rastin konkret atë të Durrësit. 

Kosova në këtë segment do të përfitonte në mënyrë të drejtpërdrejt nga turizmi transit. 

Më shumë se kaq, ka disa ture turistike ballkanike, të cilat nuk përfshijnë Kosovën, ose 

pjesërisht, e në vend të saj zgjedhin Beogradin dhe Shkupin (këto i lidh Korridori X-Autostrada). 

 
Skica 5. Kosova dhe Korridori X, lidhja me këtë Korridor  

 

V.3.3.2. Turet turistike,  kosovare dhe ballkanike 

Për të parë nga afër se cilat janë turet e Kosovës dhe të rajonit, ku përfshihet edhe 

Kosova, janë shtruar pyetje të ndryshme, të cilat gjatë hulumtimeve empirike kanë dhënë 

rezultatet e veta
231

. Për më shumë, qasja publike e mundshme në web-et e agjencive, veçmas 
operatorëve turistik, ndonëse e mundimshme, ka mundësuar thithjen e të dhënave të rreth këtyre 

organizimeve turistike. Emëruesi i përbashkët i veprimit të gjithë operatorëve turistikë në këtë pikë, është 

kriteri i klasifikimit të tureve turistike. Klasifikimi me variacione të lehta nga njëri-tjetri dhe me 

mundësi përmirësimi në të ardhmen, është i mirëpërdorur dhe me destinim të qartë. Kjo lehtëson 

qasjen e klientelës së huaj për të bërë përzgjedhjen e dëshirueshme për ture në Kosovë dhe rajon. 
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 Hulumtimet e ndërmarra, të udhëhequra dhe të realizuara nga autori gjatë periudhës janar 2014 – qershor 2014.  
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Paketat turistike  

Gruppaketat turistike të disa operatorëve të njohur dhe agjencive turistike në Kosovë dhe rajon 

janë: 

I. Turet sipas kategorive të Albtours D (Degë e Vas Tour, njëri nga operatorët më të fortë 

turistikë edhe në Kosovë): 
1. Ture ballkanike 

2. Ture kulturore 

3. Ture të interesit të veçantë 

4. Ture nën përcjelljen e guidës (udhërrëfyesit) 

5. Ture arkeologjike 

6. Ekskursione bregore-tokësore 

7. Ture qytetesh 

8. City break (pushime të shkurtra 3-5 ditore, me fokus pika të veçanta nëpër qytete) 

9. Ekskursione ditore. 
 

II. Turet sipas kategorive të In tours & Travel (Operator turistik i fokusuar vetëm për turizmin e 

brendshëm): 
1. Ture klasike 

2. City break tours 

3. Ture ditore 

4. Ture rajonale 

5. Ture studimore. 
 

III. Turet sipas kategorive të Fibula, Taravel Agency (i njohur edhe si operator, por në fakt i 

titulluar si Agjenci Turistike ): 1, 2, 3 dhe 4 ditore
232

. 

IV. Turet sipas kategorive të Air Tour (Agjenci dhe operator i ri, por me ture turistike solide):  
1. Vizito Kosovën; 

2. Vizita me kërkesa të veçanta 

3. Kosovo Grand Tour (Përfshin Kroacinë, Malin e Zi, Al, IRJM dhe Kosovën me 2 ditë nga 12 gjithsej) 

4. Ballkan Eastern Discovery. 
 

Analizat e tureve rajonale dhe vendore  

Në hulumtimet e bëra në terren me intervista dhe anketime është vërtetuar se ka edhe disa 

operatorë të tjerë të vegjël, por jo me influencë.  

Në përgjigje të pyetjes, se cilat janë turet kryesore dhe se cilat paketa turistike shiten më 

së shumti, janë marrë këto përgjigje: 

Turet Ballkanike, me fokus ato kulturore, ku përfshihen vizita e monumenteve të 

ndryshme kulturore dhe ato të kultit, si: xhamitë, kishat, teqetë, hamamet, etj., janë paketat më të 

shitura. Kjo ishte përgjigja e 80% të intervistuarve në qytete të ndryshme të Kosovës, në të cilat  

është bërë hulumtimi, si në: Prishtinë, Ferizaj, Shtërpcë, Prizren, Gjakovë, Junik, Deçan, Pejë, 

etj. Në bazë të deklarimeve të bëra, ka rezultuar se destinacioni kryesor i turistëve në turet 

ballkanike, përfshirë edhe Kosovën, është Kroacia. Për arsye të njohura, të trashëguara nga e 

kaluara apo edhe për shkak të aktualitetit reprezentativ, Kroacia është destinacioni kryesor si më 

i dëshirueshëm prej ku, më tej, turistët të orientuar paraprakisht, lëvizin edhe në drejtimin jugor, 

drejt vendeve të tjera të Ballkanit.Turet në përgjithësi janë nga 1 ditë (turet vendore) deri në 22 

ditë
233

 (turet rajonale) 

Paketat ballkanike më të shpeshta janë me këto kombinime: 
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 Turet turistike të prezantuara në web (http://kosovatourism.fibula-ks.com/ ), më datë 14.09.2014.  
233

 Turi ballkanik, më i gjatë që ka Alb Tours d. Referohu në  http://www.albtoursd.com . 

http://kosovatourism.fibula-ks.com/
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Kroacia, Bosnja & Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Serbia, Greqia dhe Turqia. 

Paraqitja vizuale e disa tureve rajonale ndihmon në kuptimin dhe interpretimin e destinacioneve 

të përzgjedhura. 

Operatorët e ndryshëm turistik prezantohen me oferta në forma të ndryshme. Kështu 

oferta në web-e, informacionet e shumta alfanumerike dhe vizuale, komunikimi interaktiv 

(online), janë mundësi aktuale, të cilat i vënë në lëvizje pothuaj të gjitha kompanitë turistike. 

Sigurisht jo të gjithë operatorët kanë realizuar suksesshëm detyrimet e tyre konkurruese. Disa 

nga ata kanë avancuar në qasjet e klientëve në online. Këto në fokus kanë klientin, posaçërisht 

krijimin e lehtësirave në dhënien dhe marrjen e informatave. Marketingu dhe shërbimet “online” 

janë inovacione që mendohet të sjellin rezultate të mira, madje në këtë drejtim operatorët 

deklarohen edhe për suksese nga online-marketingu dhe online-shërbimet
234

. 

  
Harta 28. Turne rajonal, 11 ditore Harta 29. Turne rajonal 8 ditore, pa Kosovën 
 

Në relacion me akset e transportit (Rruga R1 dhe R2) janë hartuar edhe shumë itinerare 

rajonale turistike. Njëra nga to është p.sh e aplikueshme nga operatori “Albtour D” (fig. 109). 

Nga krahasimi i hartes 27 dhe 30, dallohet qartë se kemi të bëjmë me një korrelacion të 

shumëfishtë: Korrelacion midis Aksit R1, R2 dhe Itinerareve turistike (i pari), si dhe korrelacion 

midis të dy këtyre segmenteve (i dyti), por edhe në relacion me shtrirjen e vendbanimeve urbane 

gjatë gjithë bregdetit Adriatik dhe Jon (i treti). 

Në Kosovë ka raste kur turistët vijnë drejtpërdrejt, pa u përfshirë në paketat rajonale. Të 

tilla raste janë në interes të vendit dhe nga to Kosova mund të përfitojë më shumë. Arsyeja e këtij 

konstatimi bazohet në kohëqëndrimin më të gjatë të turistëve në Kosovë. Në studim janë 

përfshirë edhe turistë, të cilët kanë kontribuar me opinionet e tyre
235

, duke treguar arsyet vetjake 

të ardhjes së drejtpërdrejt dhe qëndrimit të plotë në Kosovë. Duhet të jemi të vetëdijshëm, ne dhe 

sidomos institucionet e vendit, se krijimi i ofertës dhe konform saj, i paketave turistike me 

destinim të vetëm dhe të plotë Kosovën, është sfiduese përballë nevojës dhe mundësive për t’i  

realizuar. 
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  Intervista Nr. 5, Tour Operatori “Alb tours d” (i intervistuari,  Drejtori: Islam Qunaku). Intervistoi: Fitim 

Humolli dhe Donjeta Berisha, Prishtinë, 26.02.2014. 
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 Intervista Nr. 26, Jofeph Giacopelli, dhe Nr. 27, Anna Graca Cox, turist nga SHBA. Intervistoi: Donjeta Berisha, 

Suharekë, 19.06.2014, përkatësisht  28.06.2014. 
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Harta 30. Ture turistike ballkanike në korrelacion me Rrugën R1 dhe R2

236
 

 Përballë  angazhimeve gjithëpërfshirëse për të realizuar oferta të mira turistike në shkallë 

të gjerë motivacioni, janë aktuale paketat rajonale turistike. Megjithatë edhe ato kanë defektet e 

veta. Arsyet janë të shumta, si: 
1. Kapaciteti dhe eksperienca e bartësve të institucioneve shtetërore 

2. Kapaciteti dhe eksperienca e bartësve të bizneseve përkatëse (sektori i turizmit) 

3. Problemet politike, si stabiliteti dhe lëvizja e lirë 

4. Mungesa e profesionalizmit të operatorëve turistikë 

5. Mungesa e mbështetjes institucionale për turizmin në përgjithësi dhe realizuesit praktik të 

turizmit në veçanti etj. 

Bazuar në këto problematika jemi munduar ta analizojmë Kosovën në rajon, duke hulumtuar 

ofertë-paketat turistike rajonale të disa operatorëve në Kosovë. Kjo synon ta lehtësojë të 

kuptuarit e pozitës aktuale turistike të Kosovës në rajon.  

 
Grafiku 46. Pesha e Kosovës në turet rajonale (ballkanike) 

 Me 5 (pesë) herë përfshirje në turet rajonale përballë 18-të gjithsej, del pesha e Kosovës 

në turet rajonale. Me 28 % pjesëmarrje përballë pozitës gjeoturistike dhe potencialit turistik 
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 Marrë  nga Albtours d (http://www.albtoursd.com/) dhe përpunuar nga autori.  
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(natyror dhe kulturor), rezulton pak për Kosovën. Më tej hulumtimi ynë ka treguar gjithashtu se 

kohëqëndrimi është i vogël në Kosovë, së paku më i vogël se i Shqipërisë, Kroacisë, Greqisë, 

dhe IRJM.  
Tab. 25. Numri i tureve,  Kosova në raport me B&H, Serbinë dhe IRJM

237
  

Rasti Shteti 1 Shteti 2 Shteti 3 Shteti 4 

Shteti Kosova Bosnja dhe 

Hercegovina 

Serbia IRJM 

Nr. i 

përfshirjes 

5 5 3 15 

 

V.3.3.3. Përfundime dhe rekomandime për turet, boshtet dhe për përspektiven turistike   

Nga sa u analizua më lart, konkludohet se: 

Kosova ka pozicion të mirë matematikor-hartografik (kuptim gjeografik vetëm për 

pozitën e saj si shtrirje në rajon). Kjo nuk e motivon pozitën e saj të dedikuar në shumë segmente 

të tjera, si: 
- Kosova vazhdon  të ketë lidhje të dobëta me rrugët ndërkombëtare, përkundër përmirësimeve të rrjetit 

rrugor të brendshëm.  

- Aspektet e trajtimit të turizmit në raport me rajonin janë të vogla. Aspekte të lidhura me pozitën dhe 

mundësitë e përfshirjes së Kosovës në trendet rajonale. 

- Për përforcim të pozitës dhe synime për perspektivë më të mirë duhet të ketë guida turistike e 

licencuar nga shteti. 

- Në vazhdim të përpjekjeve për mbrojtjen e tregut  në fushën e turizmit, si edhe në fushat e tjera, shteti 

duhet të mbrojë hapësirën turistike të Kosovës. Kjo përveç të tjerash bëhet edhe me shlyerjen e 

mundësisë së operimit të guidave të huaja në territorin e vendit, Kosovës.  

- Qasja ndaj ofertës turistike të vendit duhet të ndryshojë. Kjo nënkupton vlerësim real të parametrave 

natyrorë, kulturorë, social dhe administrativ. Përballë kësaj angazhimi i kuadrit profesional në fushën 

e veprimtarisë turistike dhe mënjanimi nga pseudo-profesionalizmi është imediat.  

- Hartimi i paketave turistike të shitura dhe të bazuara në ofertën turistike të vendit paraqitet me shumë 

defekte. 

- Prezenca e Kosovës në paketat rajonale ishte shumë e pakët.  

- Mungesa e lidhjes së autostradës Morinë-Merdar me Korridorin X, e varur edhe nga Serbia, përveç 

problemeve politike, ka krijuar anashkalimin e Kosovës në turet rajonale etj.  

Në perspektivë rekomandohet që të ndërmerren aktivitete konkrete nga ana e shtetit dhe 

shoqërisë për tejkalimin e këtyre problemeve. 

Aspektet pozitive, si forca rinore, njohja e gjuhëve të huaja, mikpritja si virtyt i dëshmuar 

tek shqiptarët, shija në përgatitje të ushqimeve, çmimet e lira etj., duhet të jenë aspekte 

kurajuese, jo vetëm deklarative, për të stimuluar angazhime të reja në avancimin perspektiv të 

pozitës turistike të Kosovës.  

  

                                                 
237

 Hulumtim empirik, i cituar dhe web-et e operatorëve turistikë, si: http://www.albtoursd.com/, 

http://www.airtour.net/, etj.  

http://www.airtour.net/
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Nga analiza e bërë rreth gjendjes së turizmit në Kosovë dhe perspektivës që pritet të 

shoqëroj zhvillimin e tij në të ardhmen me reflektim të rëndësishëm edhe rajonal, arrijmë në 

përfundimet dhe rekomandimet si më poshtë: 
 

Përfundimet 

 Pozita gjeografike, gjeopolitike dhe gjeostrategjike ka ndikuar në mënyrë konstante në krijimin 

e pozicionit gjeoturistik të Kosovës. Pozita e saj qendrore në Ballkan nuk është përdorur sa 

duhet, në raport me mundësinë për përdorim të potencialeve primare gjeografiko-turistike 

(natyrore e kulturore) dhe potencialeve tjera të veçanta në Kosovë. 

 Kosova në makro ndarjet gjeografiko-hapësinore është në kryqëzimin Deti Adriatik-Ultësira e 

Panonisë, Deti Egje dhe Deti i Zi. Pozita e Kosovës është padyshim e vlerësuar në aspektin 

gjeoturistik, për disa arsye: ka lidhje të mira me vendet e rajonit dhe më gjerë me anë të 

infrastrukturës rrugore, hekurudhore dhe mundësive të tjera të transportit. Lidhjet janë të mira 

në kuptimin e shtrirjes së tyre por që ngelet ende shumë për të bërë. Përfundimi i Rrugës R7 

(pjesë e së cilës është “Rruga e Kombit”) mbetet një nga defektet në pritje për t’u realizuar. 

Rruga premton qarkullime të reja ndër to edhe turistike.   

 Transporti është element kyç në industrinë e turizmit. Shpërndarja e rrugëve, lidhja e zonave 

turistike me rrjet rrugor, infrastruktura rrugore e përmirësuar në Kosovë, ndërtimi i autostradës 

që e lidh Kosovën me detin dhe anasjelltas, planifikimet që në të ardhmen e afërt Kosova të jetë 

e lidhur me autostradë edhe me shtetet e tjera kufi me të, premtojnë një infrastrukturë solide në 

shërbim të turizmit dhe qarkullimeve turistike në Kosovë dhe rajon. 

 Kosova është një territor gjeografik jo i njohur mirë nga turistët evropianë e më gjerë, me 

bukuri natyrore të shfaqura në fusha dhe male (Alpet Shqiptare, Malet e Sharrit, Kopauniku, 

etj.), dhe me motive të forta kulturore. Duke qenë kështu dhe për shkak të rrethanave historike, 

pritjet janë për më shumë qarkullime në drejtim të saj. Kosova është një vend me perspektivë 

turistike. 

 Në përfundim të aspekteve që lidhen me pozitën gjeoturistike të Kosovës, mund të thuhet, se 

kjo pozitë i jep asaj mundësi reale për qarkullime të konsiderueshme turistike, por qasja ndaj 

shumë problemeve në Kosovë duhet të ndryshohet me qëllim përshpejtimin e hapave për 

arritjen e qëllimeve madhore. Ndër to është nevoja në rritje e nivelit të qarkullimeve turistike 

duke rritur dhe përmirësuar kështu edhe imazhin e përgjithshëm të vendit dhe kombit.  
 

Resurset natyrore të çdo vendi përbëjnë segmentin e parë të ofertës primare turistike. 

Baza natyrore mund të konvertohet turistikisht në potencialin fiziko-gjeografik-natyror që 

posedon një rajon a vend i caktuar e që mund të përdoret si “mall” për konsum turistik. Për të 

arritur  deri aty sa që një hapësirë gjeografike, një zonë e veçantë me tipare turistike të mund të 

konsumohet turistikisht duhet plotësuar atribute të veçanta. Disa nga përmbajtjet natyroro- 

gjeografike me ndikim turistik të gjetura në studim dhe të nxjerra në përfundim janë: 

 Aspektet gjeologjike në Kosovë më shumë janë vlerësuar se kanë rëndësi njohje për të evituar 

pasoja në ngritjen e mundshme dhe të nevojshme të kapaciteteve turistike, se sa janë vlerësuar 

si potencial natyror me impakt turistik.  

 Në vazhdim të kësaj në kuptimin litostratigrafik Kosova nuk sfidon ofertat e ardhshme të cilat 

do të mund të bazoheshin në kapacitete të reja të planifikuara për ndërtim. Zona të caktuara 

mund të kenë vlerësime të veçanta dhe konform tyre duhet  merren hapa inxhinierikë të cilët 

krijojnë stabilitet, siguri dhe qëndrueshmëri afatgjatë të ndërtimit.  
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 Nëse zbatohen normat, rregullat inxhinierike si dhe ligjet, atëherë shkalla e pasigurisë e 

reflektuar në territorin e Kosovës si rezultat i aktivitetit sizmik është e ngjashme me rajonin dhe 

nuk përbën shqetësim për zhvillimin e përgjithshëm turistik të vendit dhe më gjerë. E gjitha kjo 

kërkon objekte të cilat përcjellin trendet zhvillimore bashkëkohore.   

 Territori i Republikës së Kosovës ka resurse të mëdha minerare, falë aktiviteteve vullkanike të 

periudhës së terciarit, një pjesë e të cilave shfrytëzohet edhe si pjesë komplementare e ofertës 

natyrore turistike të Kosovës. Kështu, vlen të veçohen kristalet e rralla të Trepçës (Muzeu i 

Mineraleve, Trepçë). Ndërsa industria e zinkut, plumbit, nikelit etj., me një aktivitet të zbehur 

në raport me të njëjtën industri të viteve 70-të dhe 80-të, nuk fut në lëvizje turistë në kuptimin e 

plotë të fjalës, por nga aktiviteti ekonomik dhe tregtar vlerësohen si lëvizje (qarkullime) afariste 

me ngjyrime edhe turistike. Ndër vizitorët afaristë  ka elementë turistësh që krijojnë potencial 

premtues për vizita të pastra turistike në perspektivë. 
   

Relievi është kategori e veçantë gjeografike, faktor i cili me  tiparet e veta krijon shpesh 

motivacione rekreative dhe turistike. Ai përbën komponentin më të rëndësishëm nga oferta 

natyrore. Relievi përfaqëson tipare gjeomorfologjikë të njësive të ndryshme hapësinore 

madhësia dhe dimensioni i të cilave në turizëm matet jo me njësi sipërfaqësore e të lartësisë por 

me atraktivitet motivues turistik i cili varet nga  shkalla e tërheqjes së vizitorëve dhe turistëve. 

Ndër të tjera: 

 Me fizionominë primare të mjedisit hapësinor, relievi në Kosovë përbën faktorin natyror me 

shkallën më të lartë të motivacionit turistik.  

 Tërësia territoriale dhe morfologjike e Kosovës përbëhet nga 12 njësi kryesore që me format 

dhe shtrirjen e tyre kanë krijuar identitet të veçantë morfologjik dhe pjesërisht turistik, si: Alpet 

Lindore Shqiptare, Malet e Sharrit, Mali i Zi i Shkupit (Karadaku), Fushgropa e Anamoravës, 

Blloku Kodrinoro-Malor i Gollakut, Fushgropa e Kosovës, Malet Qendrore të Kosovës, 

Fushëgropa e Drenicës, Fushëgropa e Dukagjinit, Rogozna,  Fushgropa e Llapit dhe 

Kopauniku.    

 Përveç këtyre 12 njësive morfologjike që kanë ndikimin e tyre në rritjen e motiveve turistike, 

ka edhe forma të veçanta morfologjike të cilat e forcojnë edhe më shumë ndikimin e relievit në 

ofertën primare turistike të vendit 

 Shpellat në Kosovë janë me ndikim dhe kanë një shtrirje të respektuar. Ato janë me përhapje në 

përputhje me përhapjen e shkëmbinjve sedimentar (gëlqeror, dollomitor). Padyshim shpella më 

e njohur me ndikim jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon është ajo e Gadimes. Të tjerat 

ndodhen në pjesën e Maleve Qendrore të Kosovës si dhe pjesa tjetër në Alpet Lindore 

Shqiptare. Përveç Shpellës së Gadimes, fatkeqësisht të tjerat ende nuk kanë arritur të përdoren 

turistikisht. Edhe më zhgënjyese, disa nga ato ende nuk kanë njohur ndonjë ekspertizë 

spelologjike siç e ka për shembull Shpella e Gadimes, Radavcit, ajo në Grykë të Rugovës, etj.  

 Forma të tjera të veçanta morfologjike por të veçanta edhe për nga rëndësia turistike e shprehur 

me atraktivitet dhe kuriozitet, janë edhe kanionet. Përcaktimet gjeomorfologjike të 

deritanishme kanë arritur të definojnë si të tillë vetëm Kanionin e Mirushës.  

 Luginat zakonisht krijojnë forma të veçanta të cilat në varësi të përmasave shtrirjes dhe formës 

mund të jenë më pak ose më shumë motivuese. Luginat grykë-tërthore janë me specifika 

interesante dhe si të tilla më atraktive. Ndër luginat dhe grykat e tilla të veçanta janë ajo e 

Lepencit, Gryka e Lebanës, lugina gryk-tërthore e Sitnicës dhe Gryka e Caralevës.  

 Në Kosovë janë evidentuar dy “epigjeni morfologjike” njëra prej të cilave është e shpallur 

monument natyre dhe ka qenë pjesë e vlerësimeve në këtë studim (Epigjenia tek Ura e Fashajt). 
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Kjo ka zënë vend në vlerësimet tona ngaqë shkalla e përdorimit turistik të saj në Kosovë, deri 

më tani ka qenë më e madhe. Tjetra është epigjenia e Nashecit në lumin Drini i Bardhë në afërsi 

të kalimit të lumit nga Republika e Kosovës në atë të Shqipërisë. Mbetet për vlerësim nëse një 

formë e tillë arrin të jetë me ndikim për konsum të ardhshëm turistik. 
 

Aspekte klimatike janë detyrime profesionale të cilat janë trajtuar në studim me vëmendje të 

veçantë. Klima është një komponent natyror e cila krijon paradispozita për shfrytëzim të 

ndryshëm turistik të sezonit, sezoneve ose të tërë vitit. Nga analizat rezulton: 

 Jo të gjithë elementët klimatikë kanë rëndësi të theksuar për shfrytëzim turistik. Ndër më të 

vlerësuarit për turizëm në Kosovë janë: rrezatimi diellor, temperaturat e ajrit, reshjet dhe era. 

 E gjendur në gjerësi të  mesme gjeografike, përkatësisht në jug të brezit të mesëm gjeografik, 

në klimën e Kosovës ka ndikim edhe afërsia me Mesdheun, afërsia e luginës së Vardarit, hapja 

e pjesshme ndaj veriut, lartësia mbidetare përafërsisht mbi 400 metra, shtrirja e maleve të larta 

periferike në perëndim, jug e veri dhe e maleve të ulëta e të mesme, në lindje dhe juglindje. 

 Për shkak të këtyre rrethanave e ndikuar nga makro dhe mikrofaktorët, klima e Kosovës 

ndryshon në pjesën perëndimore nga ajo veriore dhe lindore, në viset fushore dhe kodrinoro-

malore të saj.  

 Kosova mesatarisht ka rreth 2066 orë  me diell gjatë vitit ose mesatarisht rreth 172 orë në muaj, 

ose  5,7 orë në ditë. 

 Aspekte të tjera të rëndësishëm në rrezatimin diellor janë edhe ndryshimet sezonale. Ato janë 

mjaft të theksuara dhe variojnë prej 8,3 orë në ditë gjatë verës, në 1,7 orë në ditë gjatë dimrit. 

 Temperaturat më të ulëta në Kosovë janë në muajin janar me mesatare nën zero gradë celciues, 

përkatësisht  -0,9
o
C ndërsa temperaturat mesatare të verës më të lartat janë në muajin korrik 

dhe gusht dhe është rreth 21
o
C. Ndërsa mesatarja shumëvjeçare për Kosovën është 9.5

0
C.  

Temperatura mesatare në sezonin veror prej 21
0
C është e pranueshme dhe e volitshme për një 

shfrytëzim racional turistik.    

 Diferenca të temperaturave dallohen edhe në drejtimin horizontal, ku Rrafshi i Dukagjinit është 

më i nxehtë se ai i Kosovës. Temperatura më të larta janë në Prizren ndërsa më të ulëta në 

Podujevë (vlerat mesatare shumëvjeçare të tyre janë Prizreni 12
0
C dhe Podujeva 9

0
C). Këto 

informacione të dala nga përpunimet e të dhënave klimatike përbëjnë informata të dobishme 

për hartimin e ofertave turistike dhe përcaktimet e itinerareve të cilat i përshtaten kushteve 

klimatike lokale.  

 Reshjet në turizëm janë me rëndësi të dyanshme: reshjet e lëngëta-shiu kryesisht vlerësohet si 

pengues i realizimit të aktiviteteve turistike, sidomos në sezonin veror ndërsa reshjet e ngurta, 

përkatësisht bora vlerësohet si element në funksion të zhvillimit të turizmit, me kusht plotësimit 

të parametrave të tjerë të nevojshëm fiziko-gjeografik. Numri i ditëve me borë ndërlidhet me 

sasinë e reshjeve dhe relievin. Në viset e larta malore (mbi 1500m)  bora qëndron midis 180-

200 ditë, në pjesët e ulëta prej 20, 30 deri 65 ditë dhe në pjesën e Rrafshit të Kosovës. Trashësia 

mesatare e borës shkon deri 70cm në Dukagjin, 20-30cm në Rrafshin e Kosovës, Llap (50cm), 

Kopaonik (50-110cm), në Bjeshkët e Nemuna (50 deri 200cm). Në rrethanat e kaluara dhe 

aktuale në mënyrë të ndryshme bora është shfrytëzuar për aktivitete sportive-turistike. Dikur e 

përqendruar në malet jugore të Kosovës (Brezovicë), tani jashtë funksionit, tashmë ka 

orientime të reja në drejtimet e maleve perëndimore të Kosovës (Bogë, Kuqishtë) dhe në malet 

veriore të Kosovës (Bajgorë).  

 Era është një element tjetër klimatik, dukuri e cila me përjashtime të vogla nuk është pengesë 

në aktivitetet turistike në çfarëdo forme dhe në çfarëdo kohe që zhvillohen ato. Zakonisht 
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shpejtësia mesatare  shkon prej 1-4 m/s. Në raste të rralla shpejtësia arrin mbi 30 m/s. Zona më 

e prekur nga era dhe që bënë përjashtim eventual, në Kosovë është Istogu me rrethinë. 

 Ndotja e ajrit është dukuri e shfaqur në vendet e pazhvilluara dhe në ato në zhvillim e sipër. Ajo 

përcjell shoqëritë ku organizimi politik përbëhet nga struktura militantësh politikë, përkujdesi i 

të cilëve lidhet me njohuritë mbi mjedisin. Kryesisht janë të pakujdesshëm ndaj natyrës dhe 

ambientit në përgjithësi. 

 Ndotjet në Kosovë kryesisht janë: ndotje energjetike, ndotje industriale ndotje nga transporti.  

 Ndotësit kryesorë në Kosovë (të saktësuara në punim) janë: kompanitë e mëdha të prodhimit 

energjetik, të çimentos, nikelit, plumbit, zinkut, ngrohtoret në Prishtinë, Mitrovicë dhe 

Gjakovë, depozitimet e hapura të mbetjeve urbane gjithandej territorit të vendit (legale dhe 

ilegale), ndotjet nga transporti, etj.  

 Në Kosovë mungon një rrjet gjithëpërfshirës i matjeve dhe monitorimeve të vazhdueshme për 

ndotjen e ajrit. Ato janë kryesisht sporadike dhe pa intensitet të njohur. Në mungesë të rregullit 

institucional përkundër investimeve të bëra në teknologjitë bashkëkohore, vërejtjet nuk mund të 

adresohen drejt dhe mirë në drejtim të ndotësve.  

 Me rëndësi për turizmin dhe perspektivën e tij janë edhe prezenca e ujërave në territorin e 

caktuar. Si pasojë e pranisë më të madhe të reshjeve në Dukagjin kemi numër më të madh të 

lumenjve, përrenjve dhe burimeve të tjera të cilët krijojnë mundësinë për më shumë ambiente 

tërheqëse-turistike, ndaj rajoneve të tjera në Kosovë.   

 Ndër objektet hidrografike përfshirë edhe zonat përreth tyre, me rëndësi për përdorim turistik, 

në Kosovë janë: liqenet artificialë, liqenet malorë - kryesisht akullnajorë, lumenjtë të cilët 

shpesh kanë krijuar lugina mjaft interesante sidomos të kombinuar me faktorë të tjerë endogjen 

dhe ekzogjen, burimet e ujërave dhe ujëvarat si forma hidro dhe gjeomorfologjike. 

 Për nga madhësia e përdorimit turistik liqenet më të njohur dhe më me rendësi janë: liqenet 

artificialë (akumulacionet hidrike), liqenet malorë, kryesisht akullnajorë  me shkallë 

atraktiviteti turistik, sigurisht jo secili nga ata, dhe liqenet lumorë si rasti i liqeneve të Mirushës.   

 Liqenet akullnajorë kanë përdorim deficitar turistik për shkak të mungesës së rrugëve ose të 

rrugëve me cilësi të dobëta, mungesës së njohurive për ekzistimin dhe përmbajtjen e tyre 

(sidomos orogjenezën e tyre), promovim minimal turistik ose mungesën totale të tij, etj. 

 Pjesë e madhe e këtyre liqeneve sidomos e atyre në afërsi të Gjeravicës janë të shtrirë në një 

kompleks liqenesh në afërsi të njëri tjetrit dhe të gjithë këta në afërsi të nyjës ndërkufitare 

(Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi) të cilat mund të përdoren mjaft mirë për turizëm rajonal-

ndërkufitar.  

 Përveç liqeneve edhe lumenjtë në Kosovë kanë rëndësi turistike. Lumi më i gjatë në Kosovë 

është Drini i Bardhë me 122km brenda territorit të Kosovës dhe me mundësi më të mëdha për 

përdorim turistik.  

 Eksperienca e gjertanishme ka vërtetuar se disa lumenj mund të shndërrohen në motive 

tërheqëse turistike. Atraktiviteti i tyre është bazuar në aftësinë për të notuar, për të realizuar 

sporte të ndryshme si dhe disa fenomene hidrologjike kuriozitative. Kombinimi i ujërave me 

sipërfaqet e tjera tokësore sidomos kur ato janë vegjetative krijon pamje, bukuria e të cilave 

shpesh shndërrohet në vlera turistike me motive të larta. Megjithatë jo të gjithë lumenjtë në 

Kosovë mund të eksploatohen  turistikisht.  

 Disa nga rrjedhat ujore sipërfaqësore në Kosovë kanë rëndësi më të madhe të shprehur 

nëpërmjet sasisë së ujit, pastërtisë së tij, kombinimit me relievin, florën dhe faunën, rrjedha të 

cilat kalojnë nëpër qendra urbane, etj. Shembujt e lundrimit dhe garave… 
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 Pozita aktuale e trajtimit të lumenjve përballë mundësisë dhe dëshirës për shfrytëzim turistik lë 

shumë për të dëshiruar. Trajtimi i këtyre lumenjve nga shoqëria është nën çdo nivel të 

dëshirueshëm. Fajtori kryesor për këtë janë institucionet për menaxhimin dhe mbrojtjen e tyre. 

 Ujërat termominerale janë një segment tjetër i mundësisë së shfrytëzimit të ujërave për qëllime 

turistike. Këto në Kosovë janë të vlerësueshme 

 Ndër ujërat termominerale më të përdorshme përveç të tjerave edhe turistikisht janë: Banja e 

Pejës dhe ato të Kllokotit.  

 Shembulli i rritjes së numrit të banjave në Kllokot (Banja e vjetër e Kllokotit, Banja “Nëna 

Naile”) dhe investimet disamilionëshe në Pejë janë arsye premtuese për zgjerim të bazës 

turistike në të ardhmen, me mundësinë për zgjerim të ofertës dhe në funksion të rritjes së 

konsumit turistik për turistët e huaj.  
 

Turizmi si shumë  e aktiviteteve humane është mjaft i ndërlikuar në kuptimin e motiveve 

që e përbëjnë zonën turistike.  “Çarçafi” bimor dhe shtazor i një rajoni apo vendi të caktuar 

është faktor ndërtues në ofertën  primare turistike. Se çfarë pjesëmarrje dhe rëndësie ka në këtë 

ndërtim, varet se sa është i bujshëm biodiversiteti.  

 Për rastin në studim (rasti i Kosovës) janë vlerësuar me interes turistik dhe janë analizuar këto 

aspekte: Turizmi i bazuar në natyrë dhe ekoturizmi, turizmi i gjuetisë  si dhe turizmi i akua-

kulturës dhe peshkimit si rekreacion (rikrijim) dhe sport.  

 Në përgjithësi, në Kosovë gjendet rreth 25% e florës së Ballkanit dhe rreth 18% e florës së 

Evropës.  

 Vetëm në Malet e Sharrit, 86 lloje  bimësh  janë shpallur  ndërkombëtarisht të rëndësishme, 26 

lloje janë të përfshira në Listën e Kuqe të Evropës,  ndërsa 32 lloje  bimësh prezentë, janë në 

listën e IUCN-së (International Union for Conservation of Nature) të llojeve të rrezikuara. Kjo 

përveç që e bën obligues kujdesin ndaj tyre në njërën anë, në anën tjetër është edhe me interes 

turistik. Bimët me vëmendje të shtuar dhe jo të shtrira gjithandej kanë interesim edhe më të 

madh sidomos nga klientela profesionale. Kjo në kushte normale duhej përdorur për turizëm.  

 Nga hulumtimet e fundit në Alpet Shqiptare janë evidentuar 797 lloje të bimëve vaskulare, ku 

128 prej tyre  konsiderohen me karakter endemik. 

 Disa nga këto lloje të rralla, endemike dhe me rëndësi të madhe janë: rrobulli, arneni, bershei i 

rëndomtë, dredhaku, rododendroni, barpezmi i Aleksandrit, karafili i Sharrit, etj. 

 Nga shtazët me interes turistik më të rëndësishme dhe të rralla janë: rrëqebulli ballkanik, dhia e 

egër ballkanike, ariu i murrmë, shumë lloje të reptilëve, shpendëve, ujë tokësorëve, fluturave, 

insekteve dhe të tjera.  

 Me 464,800.00 ha sipërfaqe të mbuluara me pyje që përbëjnë rreth 42% të territorit të 

përgjithshëm të Kosovës, e cila ka ardhur në rritje (në vitin 1982 Kosova kishte rreth 41% 

sipërfaqe të mbuluar me pyje), kjo në tërësi përbën një satisfaksion i cili shkon në interes të 

turizmit dhe aktiviteteve për të.  

 Zonat e Mbrojtura natyrore në Kosovë arrijnë numrin 98. Ato kanë shtrirje, në të gjithë 

territorin e vendit. Jo të gjitha nga këto janë me vlera të njëjta turistike por në tërësi, zonat e 

mbrojtura janë me interes për vendin  dhe kanë mundësi përdorimi në fushën e turizmit. 

Ekziston një mendim i shpejtë dhe jo i peshuar se mbrojtja e sipërfaqeve me ndonjërën nga 6 

kategoritë e njohura e zvogëlon mundësinë për përdorim turistik. Kjo nuk është e vërtetë, 

përkundrazi mbrojtja e territoreve dhe llojeve bimore e shtazore, është mundësi plus në 

shfrytëzimin e menaxhuar të turizmit.  
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 Rëndësi turistike nëse arrijnë të përdoren si  duhet, të mos dëmtohen, kanë Parqet kombëtare, 

rezervatet strikte, monumentet dhe peizazhet e mbrojtura.  

 Zonimi i parqeve kombëtare (rregullimi i sipërfaqeve të tyre dhe kategorizimi sipas rendit) nuk 

ka praktikuar kritere të mirëfillta.  

 Në Parkun Kombëtar të Sharrit janë evidentuar cenime në dëm të rezervateve strikte natyrore si 

dhe janë bërë devijime të zonave nga kategoritë më të ruajtura në kategoritë me kritere më të 

lehta. Kjo bëhet  për të mundësuar ndërtime dhe aktivitete humane. 

 Në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, ndonëse ende jo krejtësisht e finalizuar, grupet 

punuese nuk kanë përfillur si duhet komunitetin vendor dhe nuk kanë ftuar në bashkëpunim të 

mjaftueshëm përfaqësues të komunave (rasti i Deçanit), për të arritur në përcaktimin e zonave 

të cilat do t’i përgjigjeshin më së miri zhvillimit aktual dhe atij perspektiv. Zhvillimi i 

qëndrueshëm është filozofia të cilën duhet të ndjekin institucionet dhe klasa intelektuale e 

vendit. Kjo padyshim  shkon në favor të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. 

 Hulumtimi i Zonave të Mbrojtura ka një shtrirje asimetrike. Pjesa lindore dhe veriore duken të 

mënjanuara. Shtrirja këtu ka më shumë nga lloji i monumenteve të natyrës, të cilat sidomos në 

malet lindore të Kosovës (Blloku Kodrinoro-Malor i Kosovës) do të duhej të ishin më të 

shumta në numër. Nuk duam të besojmë se kjo përbën njërin nga defektet e mungesës së 

vizionit dhe strategjive përkatëse uniformuese për hulumtime në territorin e vendit.  

 Ndër zonat me përdorim më të madh turistik janë: Parku Kombëtar i Sharrit dhe ai i Bjeshkëve 

të Nemuna, në kuadër të tyre ndodhen edhe rezervate strikte natyrore, Monumentet e Natyrës, 

si: Shpella e Gadimes, Gryka e Rugovës, Kompleksi në Radavc (burimi, ujëvara dhe shpella), 

Epigjenia e Drinit të Bardhë (e njohur si kanioni te Ura e Fshajt), Peizazhet e mbrojtura 

tokësore dhe ujore (tek ne të njohura kryesisht si parqe), si: Parku i Gërmisë dhe Mirusha me 

tërsinë e vet shumë komplekse (ujëvara të njëpasnjëshme, lumi, kanioni, rrethina etj.). Të gjitha 

këto përbëjnë në vete një fond të respektuar i cili ka gjetur përdorim aktual turistik, por 

sigurisht jo të kënaqshëm. 
 

Motivet kulturore janë segmenti i dytë i ofertës primare turistike. Ato përbëhen nga vlera 

kulturore të trashëguara dhe aktuale, nga ato materiale dhe ato shpirtërore, nga ato kombëtare 

ose etnosociale e deri te ato ndërkombëtare. Në Kosovë ka një gërshetim kulturash të shtresuar 

nga parahistoria e deri më sot. Kjo nuk është krejtësisht pjesë unikale e Kosovës por është pak a 

shumë uniforme me Shqipërinë duke qenë një popull, me të njëjtën gjuhë e kulturë në rajon. 

Megjithatë edhe diferencat janë po ashtu interesante dhe me kërshëri turistike. Disa nga gjetjet 

dhe me interes për t’u veçuar në kontekstin e mundësisë së përdorimit turistik dhe në të 

kundërtën, shkaqet e pamundësisë së përdorimit janë: 

 Trashëgimia kulturore cilësohet ndërkombëtarisht si vlerë e trashëguar, cenimi i së cilës në 

raste të veçanta konsiderohet si shkelje e të drejtave dhe pasurisë së njeriut e deri aty, ku 

trajtohet si krim kundër njerëzimit (Konventa e Hagës).  

 UNESCO është organizata më e madhe në botë për mbrojtjen e kulturës dhe rrjedhimisht edhe 

trashëgiminë kulturore. Ajo ka 195 shtete anëtare, Kosova nuk është ende anëtare e saj. 

 Ekziston një korrespondencë e rregullt midis institucioneve vendore dhe UNESCO pavarësisht 

mungesës së anëtarësimit të plotë. 

 Institucionet kosovare kanë dëshmuar për neglizhencë dhe papjekuri menaxhuese politike dhe 

profesionale edhe karshi UNESCO-os duke e trajtuar keq ose duke mos e përfillur fare fondin  

potencial kulturor të trashëguar ndër breza. Aspektet e trajtimit të mirëfilltë të monumenteve, 

objekteve dhe formave të tjera të potencialeve kulturorë janë shumë të rëndësishme për 
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turizmin. Të prezantuarit e një prone në UNESCO (në kuptimin e pranimit nga ajo) 

automatikisht në turizëm kuptohet si pronë e cila ka marrë vlerësimet maksimale dhe me këtë 

fakt në mënyrë të natyrshme (rrjedhshëm) i bëhet edhe promovim i duhur dhe i nevojshëm 

turistik. 

 Në Kosovë është ndërtuar struktura kryesore e institucioneve për trashëgiminë kulturore, ato 

janë institucione: vendimmarrëse, këshillëdhënëse dhe institucione ekzekutive. 

 Institucionet kosovare ka vite që kanë krijuar LTKMP-në.  

 Lista në fjalë fatkeqësisht na prezantohet në realitetin kosovar më shumë si dokument në letër  

se sa një dokument i zbatuar dhe përditësuar në praktikë. 

 Mungesa e përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe mungesa e profesionalizimit kanë bërë që MKRS, 

KKTK së bashku me papërgjegjësinë dhe mungesën totale të dijës dhe profesionalizmit të 

deputetëve në disa mandate, kjo listë të ngelet vetëm në letër, të ngelet vetëm e përkohshme 

dhe deri më sot, madje pa perspektivë, që në një të ardhme të shpejtë të kalojë në listë për 

mbrojtje të përhershme. 

 Fondi i numrit të pronave në këtë listë arrin në 1181. Kategoritë më të përfaqësuara janë: 

trashëgimia arkitekturore me 827 monumente, e pasuar nga trashëgimia arkeologjike me 354 

lokalitete dhe monumente arkeologjike. 

 Fondi i potencialeve përkohësisht në mbrojtje nuk paraqet gjithë fondin e trashëgimisë 

materiale kulturore. Ky fond ka lënë anash komplet trashëgiminë shpirtërore dhe atë të 

luajtshme, e cila paraqet një vlerë të pakontestuar të shpirtit të një populli, që në turizëm 

vlerësohet lart si shtytës për qarkullime turistike. 

 Xhamitë janë monumentet më të përfaqësuara në gjithë LTKMP në Kosovë. 92% e tyre janë 

trashëgimi arkitekturore ndërsa 8% janë trashëgimi arkeologjike. Ato janë pasuar nga kishat të 

cilat arrijnë numrin në 142 dhe përbëhen nga trashëgimi arkeologjike  prej 75% ndërsa 25% 

janë trashëgimi arkitekturore.  

 Të gjitha këto monumente kanë shtrirje në shumicën e territorit të vendit me përqendrim në 

pjesën perëndimore dhe verilindore. Në tërësi ato përbëjnë një kolorit kulturor të cilat 

respektohen dhe vlerësohen në perspektivën turistike. 

 Një problem rreth menaxhimit të trashëgimisë kulturore është edhe mënyra se si duhet 

mbrojtur, ruajtur dhe mirëmbajtur ato. Restaurimi i monumenteve është njëra nga mënyrat e 

zgjatjes së jetës së tyre. Në Kosovën e pasluftës, mënyra, si janë restauruar këto monumente, 

lokalitete arkeologjike dhe arkitektonike janë shoqëruar në vazhdimësi me kritika, sepse në 

kuptimin e kohës janë bërë me shumë vonesë gjë që ka shkaktuar dëmtim edhe më të madh të 

pronave kulturore. Ndërsa restaurimet i ka shoqëruar mungesa e ekspertizës adekuate, janë 

paraqit edhe defekte si: materiale jo cilësore dhe të papërshtatshme me moshën, arkitekturën, 

dizajnin, koloritet, etj. 

 Peizazhet kulturore përbëjnë një kategori të veçantë të trashëgimisë kulturore. Si studiues i 

gjeografisë dhe asaj humane në veçanti konsiderojmë se ka potencial për përcaktimin e zonave 

të cilat në të ardhmen do të shpalleshin peizazhe kulturore.  

 Nuk ka asnjë peizazh të mbrojtur deri më tani në Kosovë. Peizazhet më mirë dhe më shumë se 

sa një monument i veçantë do të mund të përdoreshin në turizëm. Ato përbëjnë aspekte të 

trashëgimisë natyrore dhe kulturore të shtresuara ndër vite e shekuj. Në vende të tjera ato kanë 

aplikim të madh turistik. 

 Trashëgimia jomateriale në turizëm është po aq e rëndësishme sa ajo materiale. Ajo përbëhet 

nga trashëgimia e luajtshme dhe ajo shpirtërore. Kosova është e pasur me të dy këto kategori të 

cilat fatmirësisht janë të definuar edhe me ligj.  
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 Trashëgimia e luajtshme reflekton trashëgiminë e popullit, pasardhës i ilirëve. Ajo reflekton 

prej parahistorisë e deri aty ku na mëson historia. Kjo trashëgimi është sistemuar nëpër muzetë 

arkeologjike kryesisht në Kosovë, në Muzeun e Kosovës, ndërtesa e të cilës gjithashtu është e 

mbrojtur si monument kulture.  

 Trashëgimia shpirtërore që zakonisht është ekuivalentuar me motivet ose aspektet etnosociale, 

është mjaft e rëndësishme në turizëm. Kjo trashëgimi kalon pritjet turistike të vlerësimit si 

motiv. Në studimin tonë i jemi referuar shumë herë intervistave të të përzgjedhurve tanë. Ato 

më shumë se njëherë na kanë reflektuar qartazi se aspektet e sjelljes (komunikimi verbal dhe 

mimika, komunikimi dhe sinqeriteti në të shërbyer, etj.) dhe gatishmëria, ishin gjërat më të 

pëlqyera të turistëve në eksperiencën e tyre me turistët. Këtë aspekt e kanë vërtetuar 

katërcipërisht edhe intervistat tona me turistë të ardhur nga Evropa dhe SHBA. 

 Këto dhe vlera të tjera etnike, të trashëguara, dhe vlera të tjera sociale të popullit shqiptar janë 

virtyte të mira dhe mjaft interesante të tij, të cilat i shohin, i ndiejnë dhe i vlerësojnë të huajt. 

Këto janë vlera që përbëjnë potencial turistik të cilat plotësojnë ofertën e përgjithshme turistike 

dhe rrisin shkallën e motivacionit turistik.  
 

Strukturat demografike të popullsisë në Kosovë janë të larmishme. Ato gjithandej në botë 

kur kanë specifika të veçanta dinë të shndërrohen në atribute interesante turistike. Për shkak të 

origjinës së popullit shqiptar, dyndjeve të popujve të tjerë në këto treva, bashkëjetesës së gjatë 

me popujt fqinjë dhe të tjerë, besimeve të ndryshme si dhe aspekteve të tjera sociale dhe të 

strukturave biologjike, janë me mjaft interes turistik. Një kompleksitet i tillë zgjon interesim 

turistik, e bën më të larmishëm dhe më atraktiv territorin brenda të cilit jeton populli i cili mund 

të jetë destinacion turistik. Ndër gjetjet karakteristike janë: 

 Struktura fetare në Kosovë është e larmishme. Ajo është e dominuar nga besimi islam, e pasuar 

nga ai katolik dhe më pas ai ortodoks. Ky kolorit fetar në besim që ka interes shumë të madh 

turistik, nëse jo për ndonjë aspekt tjetër, për respektin e ndërsjellë që kanë besimtarët e të tri 

feve, është shfaqur, siç është thënë edhe më parë, me monumente të kultit, të cilat përfaqësojnë 

atribute, ndër të tjera, edhe turistike. 

 Pjesa më e madhe e popullit në Kosovë janë shqiptarë. Ato përfaqësojnë 93% të popullsisë së 

vendit. Pjesa tjetër prej 7% është e përbërë nga serbë, komuniteti RAE (rom, shkali egjiptian), 

turq, boshnjak, etj. Me të tillë strukturë vendet e tjera do të njiheshin si monoetnike ndërsa 

Kosova është përfundimisht edhe me kushtetutë vend multietnik. Përbërja e këtyre 

nacionaliteteve të tjera pakicë në vend përbën pasuri në kuptimin e vlerave që ngërthejnë 

brenda territorit të Kosovës. Ato përfaqësojnë aspekte gjuhësore, fetare dhe kulturore të cilat në 

raste të shumta përdoren si atribute turistike shumë të pëlqyera.  

 Grupmoshat e popullsisë paraqesin një rol tjetër me rëndësi në turizëm. Grupmoshat më të 

kërkuara në turizëm janë ato të reja dhe ato në vitet e para të pjekurisë. Nga rezultatet në studim 

konstatohet se tri grupmoshat kryesore janë 10-14, 15-19 dhe 20-25 vjeç. Në grafikun piramidal 

të vitalitetit të popullsisë shihet se ato përbëjnë bazën e piramidës. Popullsia prej 5-24 vjeç që  

konsiderohet në proces edukimi përbën 39% të popullsisë së  gjithëmbarshme në Kosovë, 

ndërsa popullsia prej 25-64 vjeç përbën rreth 45% të popullsisë. Rezultati prej 39%, popullsi në 

proces shkollimi, do të thotë që ka mundësi të mira, të cilat në të ardhmen duhen shfrytëzuar në 

fushën e turizmit. Aq më shumë turizmi është trajtuar në punimin tonë si fushë, e cila kërkesat 

më të mëdha për punësim ka grupmoshat e reja të popullsisë.  

 Strukturat sociale dhe turizmi kanë lidhje të cilat prodhohen nga efekte që mund të shkaktohen 

nëse ai është i zhvilluar. Në rrethanat aktuale, situata e të punësuarve dhe kategorive të tjera në 

Kosovë nuk paraqitet e mirë. Prej 1.807.126 banorë që ka gjithsej Kosova, 66% prej tyre janë 
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popullsi në moshë pune (15-64 vjeç). 63% e kësaj popullsie është jo aktive, kundrejt 37% të 

popullsisë aktive. Kjo përbën shqetësim për punësimin në Kosovë.     

 Duke e krahasuar me vendet fqinje dhe vendet e Bashkimit Evropian, Kosova ka  shumë 

hapësirë për përmirësim në çdo fushë sociale (të punësimit, mospunësimit,  joaktiviteti, etj.). 

Me 37% pjesëmarrje në fuqinë punëtore (pjesa tjetër të papunë) ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës 

44% dhe vendeve të Bashkimit Evropian 72%, Kosova është 1.18 herë më keq se Bosnje 

Hercegovina dhe rreth 2 herë më keq se BE.  

 Është konstatuar se  34.7%  e të punësuarve punojnë të shtunave dhe 13% punojnë të dielave. 

Në disfavor të qarkullimeve turistike, në veçanti ritmit të preferuar të aktiviteteve rikrijuese, 

ishin edhe 28% e të punësuarve, të cilët punojnë me turne.  

 Kosova ndonëse me rritje të vogla nga viti në vit, prapë është në fundin e listave evropiane dhe 

botërore me GDP për  banorë. Para Moldavisë me GDP-në më të vogël në Evropë 1.465€/për 

banorë, Kosova është shteti i parafundit në Evropë me 2.565€/për banorë. 
 

Flukset turistike dhe orientimet e reja në territorin e vendit janë me interes për studimet 

turistike. Këto janë me interes edhe për aspekte praktike të turizmit. Ardhjet e reja duhet 

analizuar mirë duke njohur origjinën e tyre, arsyet e ardhjes si dhe dëshirat e tyre (përshtypjet 

pozitive dhe negative). 

  Numri total i vizitorëve-turistë sipas statistikave të akumuluara nga ASK, për një vit në 

Kosovë është 26.616 (2008) deri në 50.074 (2013). Këta vizitorë, kanë realizuar bujtje (netë 

qëndrimi) prej 46.910 netë (2008) deri në 83.883 netë (2013).  

 Duke iu referuar të dhënave të ASK-së (2008-2013) del se pesë shtetet me numrin më të madh 

të vizitorëve janë: Shqipëria (30.009), Turqia (19.973), SHBA (17.748), Gjermania (17640), 

Italia (14510). Për 6 (gjashtë) vite radhazi këto shtete kanë kryesuar  tabelën si vendet me 

numrin më të madh të vizitorëve në Kosovë. Në masën prej 90% këto vende kanë qëndruar në 5 

(pesë) pozitat e para. Për analiza turistike interesante është origjina dhe qëndrueshmëria e 

këtyre turistëve.  

 Raporti i turistëve që dalin nga Kosova dhe i atyre që hynë në Kosovë për Kosovën është 

negativ. Ky bilanc është 80% me 20% në favor të turistëve që dalin jashtë Kosove. Kjo tregon  

që 4 herë më shumë dalin turistë nga Kosova se sa hyjnë në Kosovë. Në përmirësim të këtij 

bilanci për qytetarët e Kosovës ka shumë për të bërë. 

 Me bujtjet e realizuara, turistët kanë arritur të qëndrojnë në Kosovë, mesatarisht 1.7 netë 

qëndrimi. Kjo, sikur edhe mesatarja e shfrytëzimit të kapaciteteve të hoteleve prej 10% është 

një indikator, që turizmi nuk ka arritur të shndërrohet në një promotor serioz dhe me ndikim në 

ekonominë e vendit.  

 Efektet sociale në turizëm vlerësohen të rëndësishme. Ato maten nëpërmjet impaktit që ka 

turizmi në rritjen e numrit të ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht numrit të punësuarve në këtë 

sektor. Numri i të punësuarve është 6.478 në vitin 2008 dhe 7.389 në vitin 2012. Pjesëmarrje të 

madhe të të punësuarve ka në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, ku arrijnë në 30%. Një 

pjesë e këtyre të punësuarve, në një ndarje më të saktë që mungon në statistikat vendore, do të 

jenë punëtorë ose kontribuues indirekt në sektorin e turizmit.  
 

Emigrantët paraqesin një potencial të rëndësishëm në turizmin e vendit. Në kushtet e një 

turizmi në fazat fillestare roli i emigrantëve dhe ndikimi i drejtpërdrejt i tyre në konsumin total 

turistik është më i madh se sa i turistëve të tjerë.  

 Më së shumti emigrantë shqiptarë ka Gjermania (134.231), Zvicra (87.348) dhe Italia (27.637). 

Këto të dhëna sipas rezultateve nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011.  
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 Emigrantët shqiptarë fluksin më të madh të largimit e kanë patur në vitin 1992-94. Remitancat 

(paratë e sjella në Kosovë në forma të ndryshme) rezultojnë të jenë më së shumti pjesëmarrje 

brenda vitit prej 5.000-10.000€ për familje.    

 Në hulumtimet me emigrantët janë nxjerrë edhe statistika për paratë e destinuara ekskluzivisht 

për qëllime turistike. Ato kanë rezultuar të jenë në masë të ndryshme por me dominim  prej 

700€-4000€ brenda një viti për një familje emigranti.  

 Mbi 70% e të anketuarve emigrantë kanë përshtypjen se Kosova është vend me potenciale 

turistike por për t’i avancuar dhe përdorur ato, duhen investime dhe mirëmenaxhim, i cili 

mungon. 

 “Turizmi nuk është prioritet” dhe “mungesa e informacioneve turistike” janë dy nga problemet 

kryesore të renditura nga mërgimtarët për zhvillimin turistik të vendit. 
 

Zhvillimi turistik i nevojshëm jo i dëshirueshëm në realitet është një thirrje. Turizmi ka 

një histori në Kosovë që ka pësuar goditje të kohëpaskohshme. Edhe në fushën e arsimit të 

orientuar në turizëm ka  ngecje, përkatësisht, mungesë përparimi. 

 Në Kosovë ekzistojnë 9 shkolla profesionale (cikli i mesëm) me orientim turistik ose të 

kombinuar. Kjo nuk përbën as 25% të komunave të Kosovës. Nëse këtë e marrim si indikator 

(të vetëdijshëm se jo, patjetër në çdo komunë duhet të ketë kësi profilesh) atëherë shihet qartë 

se sa përkujdesje institucionale ka për profilet turistike dhe turizmin në veçanti. 
 

Nga hulumtimet në komuna është vërtetuar se nuk ka projekte serioze turistike të cilat 

vlejnë të theksohen të cilat do të përmirësonin performancën turistike në vend.  

 Komuna e Junikut, Pejës dhe pjesërisht e Deçanit, Gjakovës dhe Prizrenit kanë disa iniciativa të 

vogla të cilat lënë për të shpresuar. 

 Projekti më serioz, i parë në studim dhe me shumë probleme është projekti i privatizimit 

(koncesionimit) të Brezovicës. Ai synon të krijojë një qasje të re në relacionin klient/mikpritës. 

Pritjet turistike janë të mëdha si edhe pritjet në numrin e të punësuarve. Ndonëse projekti 

akoma në letër, shpresojmë të këtë një seriozitet më të madh se sa argumentet e gjertanishme të 

cilat me qasje jo shumë profesionale, pa konsulencë vendore me zvarritje të pakuptimtë e të 

tjerë probleme lënë shumë për të dëshiruar. Në rast realizimi, pritjet e projektit dhe besimi ynë 

në të janë pozitive. Ai projekt mund të ndryshojë më shumë se të tjerët dhe qasjen e të kuptuarit 

të turizmit nga shoqëria në përgjithësi dhe institucionet vendimmarrëse në veçanti. 
 

Aspekte të tjera të zhvillimit të turizmit: 

 Të pyetur se cili do te jetë lloji i turizmit i cili do të jetë me prioritet në të ardhmen në Kosovë 

dhe viset e tjera etnike shqiptare, të përzgjedhurit e intervistuar kanë deklaruar (mbi 25% të 

tyre) se do të jetë turizmi kulturor.  

 Të pyetur se a do të ketë zhvillim të turizmit në të ardhmen në Kosovë, të intervistuarit 

shprehen me pozitivitet. 58% e tyre mendojnë se kjo do të ndodhë, 25% hezitojnë të japin 

përgjigje ndërsa 17% mendojnë se nuk do të ketë zhvillim turizmi.  

 SWOT analiza ka nxjerrë në shesh më shumë dobësi se sa përparësi dhe krahas tyre ka nxjerr 

një numër të vogël seancash përball një numri të njëjtë rreziqesh. 

 Kalendari vjetor turistik tek turizmi etnik i shqiptarëve përfshirë edhe ata të Kosovës është në 

korrelacion të fortë me kalendarin gjithëvjetor për llogaritjen e kohës. Kjo përputhje lë për të 

kuptuar se i gjithë viti tek territoret shqiptare në Ballkan mund të mbulohet me aktivitete 

turistike.  
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 Boshtet kryesore turistike të rajonit kanë një përputhje të fuqishme me organizimin e tureve 

rajonale dhe atyre të Kosovës. Ashtu siç nuk ka arritur të finalizojë projektet e infrastrukturës 

(autostradat) ashtu ka edhe deficite turistike në organizimin e tureve në Kosovë. 

 Me 25% përfshirje të Kosovës në turet rajonale, turizmi i vendit është në pritje të ditëve më të 

mira. Kjo përqindje në kualitet del që të jetë  me defekte. Koha e qëndrimit të turistëve rrallë 

herë kap dy ditë. Ky është një defekt që ndodh për mungesë të rritjes së konsumit turistik. Me 

këtë konsum minimal vlera prej 28% përfshirje të Kosovës dobësohet ende. 

 Trajtimit i turizmit në raport me rajonin është i vogël. Aspekte të lidhura me pozitën dhe 

mundësitë e përfshirjes së Kosovës në trendet rajonale janë mundësi e hapur dhe e pa 

shfrytëzuar mirë nga shqiptarët. 

 Për përforcim të pozitës turistike dhe synime për perspektivë më të mirë duhet të ketë guida 

turistike të licencuar nga shteti. 

 Në vazhdim të përpjekjeve për mbrojtjen e tregut  në fushën e turizmit, si edhe në fushat e tjera, 

shteti duhet të mbrojë hapësirën turistike të Kosovës. Kjo përveç të tjerash bëhet edhe me 

shlyerjen e mundësisë së operimit të guidave të huaja në territorin e Kosovës.  

 Qasja ndaj potencialeve dhe ofertës turistike të vendit duhet të ndryshojë. Kjo nënkupton 

vlerësim real të parametrave natyrorë, kulturorë, social dhe administrativ. Përballë kësaj 

angazhimi i kuadrit profesional në fushë-veprimtarinë turistike dhe mënjanimi nga pseudo-

profesionalizmi është imediat.  

 Më keq se kaq institucionet qendrore të vendit deri më tani asnjëherë nuk kanë ndërtuar ndonjë 

strategji për zhvillimin turistik të vendit.   

 Aspektet e mbrojtjes së natyrës, resurseve kulturore dhe transformimeve antropogjene janë 

shumë të ndjeshëm dhe pikërisht dhe për këtë janë bërë veprime të ngathëta në funksion të 

parandalimeve dhe transformimeve të qëndrueshme. Turizmi është i ndjeshëm dhe reflektues 

në këtë aspekt. 
 

Rekomandime 

 Turizmi si dukuri shoqërore është filozofi në vete ndërsa praktikisht është grumbull 

veprimesh: aktive, të arsyeshme dhe të qëndrueshme në kohë dhe hapësirë. Bazuar në 

hulumtimet, analizat dhe përfundimet e nxjerra në studim, rekomandimet dalin si sintezë e punës 

së arrirë.  

Ndër më të spikaturat janë: 

- Zhvillimi i turizmit në vend duhet të jetë obligues për shoqërinë kosovare. Sa më parë që të 

kuptohet kjo aq më mirë është. Kur të kuptohet se turizmi është degë nga e cila mund të 

përfitohet, jo vetëm materialisht, atëherë sjelljet e qytetarëve shqiptarë dhe të tjerëve në 

Kosovë do të ndryshonin kundrejt ambientit të tyre natyror dhe kulturor.  

- Zhvillimi i turizmit duhet të jetë koherent me politikat nacionale dhe lokale për zhvillimin e 

përgjithshëm të vendit. 

- Turizmi duhet të kaloj nga niveli i papërfillshmërisë në nivelin e trajtimit ndër më seriozët 

nga fushat zhvillimore në vend. 

- Sjellja ndaj vlerave natyrore të konsideruara resurse të nevojshme turistike duhet të ndryshojë 

menjëherë. Vonesat në parandalimin e transformimit të ambienteve malore sot janë të 

dukshme. Në situatë mosveprimi, nesër ato nuk do të njihen fare.  

- Në Parkun Nacional “Bjeshkët e Nemuna” duhet të hyjë sa më shpejt në funksion drejtoria e 

këtij parku dhe të përcaktohen dhe definohen  në terren zonat 1, 2, 3 dhe hapësira tjetër. Kjo 

do të ndikonte në parandalimet e përmendura. Zona në fjalë është zonë nën influencën e 
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ndryshimeve si rezultat i apetiteve për ndërtime afariste turistike dhe nevojave të banimit të 

komunitetit lokal dhe atij të ardhur.  

- Ajo që ka ndodhur me Prevallën, lokalitet turistik në mes të Shterpës dhe Prizrenit nuk duhet 

të ndodhë askund në Kosovë. Shembulli i sjelljes së pushtetit i përfshirë drejtpërdrejt në të 

duhet të jetë modeli më i keq për mospërsëritjen e tij. 

- Aspektet e turizmit dhe mbrojtjes së ambientit janë  të lidhurave njëra tjetrën. Në këtë 

segment situata reflekton pakënaqësi dhe nevojë për ndryshime.  

- Pa u futur në aspektet e ndotjeve të thella të cilat janë trajtuar në këtë punim, nxjerrim në pah 

një segment që rekomandohet për të ndryshuar sa më shpejt. Nuk e di ku mund të jetë në 

Kosovë ndonjë rrugë në trotuaret apo skajet e të cilës të mos gjinden mbeturinat, të cilat 

hidhen, nuk largohen dhe nuk sanksionohen nga shteti. Madje shumë më keq ato jo rrallë 

janë bërë depo ilegale në kuptimin e statusit të tyre dhe “shumë legale” në kuptimin e 

qëndrueshmërisë dhe prezencës së tyre para kalimtarëve në rrugë, të cilët mund të jenë edhe 

turistë. 

- Rekomandime të tjera drejtohen edhe në fushën e mbrojtjes dhe përkujdesit të potencialeve 

kulturore. Një rekomandim për qeveritë qendrore dhe lokale janë koordinimi i aktiviteteve 

kulturore, sportive, aktiviteteve bujqësore, aktiviteteve afariste, si: panaire, shfaqje etj. Në 

asnjë komunë të hulumtuar nuk kemi rastisur të shikojmë ndonjë kalendar kulturor ose të 

ngjashëm me të. Rekomandohen këto institucione që për shkak të obligimit qytetar dhe për 

shkak të nevojës së vendit për përmirësim të realizojnë në perspektivë agjenda të tilla. Ajo do 

të ndikonte në koordinimin e punës së komunave me organizatat dhe do të ndihmonte 

aktivitetin e organizatave veç  e veç. Kalendari do të mund të sinkronizohej në atë formë që 

të kishte influencë më të madhe në turizëm, nëpërmjet shpërndarjes, përqendrimit apo 

bashkimit të aktiviteteve për qëllimet e përbashkëta turistike. 

- Prizreni është më afër se komunat e tjera për realizime të tilla, ndaj pëlqehen veprimet  dhe  

iniciativat e tilla. Dokufest-Festivali i Filmit të shkurtër, duhet të jetë mësim jo vetëm për 

OJQ-të në Kosovë. Shembulli i punës së tyre duhet të jetë mësim për kryetarin e komunës së 

Prizrenit i cili së paku nuk duhet të jetë pengues në punën e tij por të jetë lehtësues në këtë 

aspekt.  

- Problemet aktuale me trashëgiminë kulturore duhet t’i takojnë të kaluarës. Në këtë aspekt 

MKRS, KKTK dhe Kuvendi i Kosovës duhet urgjentisht të gjejnë formën për ta përmbyllur 

çështjen e LTKMP. Duhet po kështu  të fokusohen në procesin e përgatitjes së inventarit 

kulturor të Kosovës për futjen në UNESCO. 

- Duhet me ngulm të saktësohet që në momentin e parë të anëtarësimit të Kosovës në OKB, të 

anëtarësohet edhe në UNESCO si agjenci e saj. Kjo duhet shoqëruar me problemin tjetër të 

cilin qeveritë me radhë në Kosovë nuk e ngrenë sa duhet. Katër (4) Monumentet e Kosovës 

të pranuara në UNESCO figurojnë në listën ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore si 

monumente të shtetit të Serbisë, dhe të kulturës serbe.  

- Restaurimi i aseteve ekzistuese të trashëgimisë kulturore duhet të gjallërohet, të përshpejtohet 

dhe të profesionalizohet më shumë. Kapacitetet vendore duhet shfrytëzuar dhe jo 

anashkaluar, siç  duhet të shfrytëzohen me mjeshtëri eksperiencat e huaja. 

- Vendi i ndodhur sot në një situatë të palakueshme ekonomike, me norma të larta të 

papunësisë, shkallë të lartë të grupeve të aftë fizikisht për punë (me pjesëmarrje të lartë në 

moshë pune), ka nevojë më shumë se kurdoherë për një sektor ekonomik që të ndikojë në 

përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. 
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- A është ky sektor i cili kërkon shumë investime, apo kërkon më shumë angazhim? Përgjigjja 

është kjo. Turizmi në Kosovë mendohet të jetë fushë ekonomike e cila me pak investime do 

të gjeneronte të hyra të cilat do të ndikojnë: 

1. Në përmirësimin e strukturës së të punësuarve 

2. Në parandalimin e emigrimeve, prezentë edhe 15 vite pas luftës në Kosovë 

3. Në rritjen e mirëqenies personale dhe familjare si rezultat i përmirësimeve të cekura më 

lart, etj. 

- Përmirësimi i kushteve turistike do të ndikonte tërthorazi në rritjen e interesimit për arsimim 

profesional. Në mënyrë indirekte do të profesionalizoheshin edhe shumë shkolla dhe mënyra 

të tjera të edukimit profesional, sidomos për brezin e ri të popullsisë. 

- Nëse industria ka humbur primatin si dega kryesore në ekonominë e Kosovës dhe nëse po e 

njëjta është vështirë të kthehet, pse të mos gjenden alternativat që këtë primat ta marrë, p.sh: 

bujqësia me turizmin. Sigurisht të tilla opinione nevojiten të diskutohen në nivele 

specialistësh me analiza dhe strategji adekuate. 

- Niveli i trajtimit të turizmit siç u tha është minimal, kjo qasje duhet të ndryshoj patjetër dhe 

me shpejtësi. Të kuptuarit se veprimet në funksion të zhvillimit të turizmit janë veprime për 

rregullim të ambientit në të cilin jeton çdo qytetar do të thotë arritja më e madhe. 

- Struktura arsimore që nga niveli i mesëm deri te ai i larti nuk janë plotësisht në mbështetje të 

prirjeve për një turizëm më të zhvilluar. Me këto profile arsimore që ka Kosova dhe me këtë 

kuadër deficitar specialistësh është vështirë të arrihen rezultate të dëshirueshme. 

- Një problem tjetër është edhe aspekti i qasjes që kanë edhe institucionet qendrore ndaj 

zhvillimeve në vend. Duhet me urgjencë të ndalohet mënyra e veprimit indiferent të qeverisë 

qendrore ndaj atyre lokale (vendore). Në konsultimet midis specialistësh, anketimet dhe 

intervistat e realizuara në shumë komuna të Kosovës është bërë e njohur që këto institucione 

në dy nivelet nuk kanë ndonjë bashkëpunim të përbashkët për zhvillimin e turizmit. 

- Institucionet qendrore të vendit deri më tani nuk kanë ndërtuar ndonjë strategji për zhvillimin 

turistik. Kjo duhet të ndryshojë, strategjia më e keqe do të ishte më  mirë se sa pa të. 

- Qeveritë lokale (komunale) po ashtu janë me shumë defekte, ndër to edhe me turizmin, në 

drejtim të konceptimit dhe të pikëpamjeve për zhvillim turistik. Më shumë se 60% e 

komunave duhet të kuptojnë se përveç aspekteve të tjera, si mbledhja e taksave dhe ngarkesat 

e tjera për qytetarët, duhet të gjenerojnë edhe të ardhura. Territoret e komunave të Kosovës 

kanë aq potenciale sa që mundësia për të fituar edhe nga turizmi është e mundshme. Për këtë 

qëllim ato duhet të ndërmarrin disa hapa: 

1. Të krijojnë departamente ku sektori i turizmit të jetë, në mos kryesori, së paku i përfshirë 

2. Të ketë staf të përgatitur nga fusha e turizmit 

3. Të kuptojë dhe mbi bazën e kësaj logjike, të ndërtojë strategji të pasuara me plane 

aktivitetesh për realizim 

4. Shumë nga projektet e tjera që realizojnë komunat janë bazament i mirë për përdorim 

turistik. Por këto, nga përvojat e gjertanishme nuk janë përdorur deri më sot. 

Shembull: nëse një shtrat lumi rregullohet ai përveç qëllimeve të tjera duhet të përmbajë 

edhe komponentin rekreativo-turistik. 

- Matjet e realizuara na kanë bindur se niveli i profesionalizmit në sektorin e turizmit në 

komunat e Kosovës  (edhe aty ku ka pak qasje ndaj turizmit), është minimal. 

- Minimal është edhe numri i stafit të angazhuar. Shembulli i komunës me prirjet më të mëdha 

të zhvillimit turistik, Prizreni, është i mjaftueshëm: departamenti i turizmit ka një punëtor-

drejtorin. 
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- Aspekte profesionale dhe shkencore të trajtimeve turistike janë deficitare në Kosovë. Kjo 

lidhet edhe me konstatimin e mëhershëm dhe rekomandimin e dhënë për strukturën e 

edukimit turistik të ndërtuar në Kosovë. 

- Mania për diploma si dokument në letër e jo për diploma si reflektim i dijes së akumuluar për 

një kohë të caktuar, është realitet jo vetëm kosovar, por gjithsesi i hidhur. 

- Mungesa e hulumtimeve të tregut dhe nevojave për riorientim të tregut, e konform tyre, 

përgatitja e kuadrove, prek edhe sferën e turizmit. Në mungesë të saj është vërtetuar në 

studimin tonë se të gjitha agjencitë, operatorët  turistikë, hotelet dhe të gjitha kompanitë e 

tjera të lidhura me turizmin kanë mungesë profesionistësh. Si rrjedhojë, edhe vetë kompanitë 

janë jo profesionale. Rekomandojmë që ky realitet të ndryshojë dhe në studime të tjera të 

mos përsëriten deklarimet e udhëheqësve të këtyre kompanive se një nga problemet kryesore 

që i ka shoqëruar prej fillimit të punës, është mungesa e stafit të kualifikuar dhe profesional 

(njohës të punës).  

- Sistemi i adresave në Kosovë ndonëse me vështirësi po aktualizohet. Burokracitë dhe 

neglizhencat e disa komunave duhet t’i takojnë të kaluarës. 

- Sistemi i adresave turistike i shoqëruar me sinjalistikën adekuate është po ashtu nevojë e 

domosdoshme në prirjet perspektive për turizëm të zhvilluar.  

- Ka disa vite që kanë filluar disa projekte për zhvillim rural. Një pjesë e tyre të mbështetura 

nga Projektet e IPA-s (Instrument for Pre-Accession Assistance) të dedikuara për shtete në 

procesin e paraanëtarësimit në BE. Midis këtyre projekteve ka dhe nga ato tërësisht, ose 

pjesërisht turistike. Për sukses dhe qëndrueshmëri, ato projekte do të duhej të ishin pjesë e 

një strategjie të ngritur nga qeveria ose komunat.  

Projekte të tilla në shumë raste janë shoqëruar me mangësi fondamentale, si p.sh: 

1. Projektet janë hartuar nga jo profesionistë. 

2. Disa nga projektet janë shoqëruar edhe me trajnime të komunitetit ku është zhvilluar 

projekti.  Ato në raste të shumta janë realizuar nga joprofesionistë. 

3. Materialet promovuese, si: broshurat, doracakët turistik informativ, hartat etj., ishin nën 

çdo nivel të dëshirueshëm. Shpresojmë që në hulumtime të tjera të mos hasim në 

materiale me defekte gjuhësore, defekte turistike (profesionale) si në tekst, foto, harta, 

grafikë dhe figura tjera. 
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PËRMBLEDHJE 

Në kuadër të studimeve të shumta e të gjithanëshme të kohës së sotme, turizmi si dukuri 

masive dhe hapësinore, mjaft dinamike, përbën interesim të veçantë për studim. Kjo pasi, duke 

qenë dukuri me përhapje gjithnjë e më të madhe në kontekstin kohor dhe hapësinor, turizmi nuk 

është përjashtues por gjithëpërfshirës.   

Kosova dhe rajoni në përgjithësi po bëhen gjithnjë e më tërheqës dhe të rëndësishëm me 

zhvillimet e tyre, në të cilat turizmi është dhe pritet që të jetë akoma më shumë me ndikim të 

veçantë në këtë drejtim.  

Punimi doktoral me temë: “Zhvillimi perspektiv turistik i Kosovës dhe reflektimi rajonal i 

tij”, ka për qëllim pikërisht studimin gjendjes turistike të Kosovës, duke vlerësuar si potencialet 

dhe mundësit, ashtu edhe vështirësitë dhe rreziqet që paraqet një zhvillim i tillë  në perspektivë. 

Gjithashtu zhvillimi turistik i Kosovës trajtohet në këtë punim edhe në kuadër të reflektimeve 

rajonale që ai do ketë në të ardhmen, si pjesë e transformimeve të gjithanëshme që po pëson 

rajoni në rrugën e integrimit të tij evropian.  

Duke përdorur metoda të veçanta hulumtuese, studimi është thelluar edhe në analizën e 

zhvillimeve të kaluara turistike, duke nxjerrë në pah rolin e madh që kanë pasur faktorët politik 

dhe socio-ekonomik në këtë drejtim. Mbi këtë bazë është hedhur dritë më tej në zhvillimet 

aktuale, duke arritur kështu në përfundime dhe rekomadime shumë të rëndësishme rreth 

perspektivave të mëtejshme në zhvillimin e turizmit të Kosovës.  

Bazuar në rezultatet e tij, studimi sjell një kontribut të rëndësishëm në fushën e studimeve 

të Gjeografisë Turistike dhe mund të shërbejë kështu si rast studimi edhe për studiues të tjerë të 

kësaj fushe.  

Fjalët kyçe: Kosova, turizmi, rekreacioni, resurset turistike, aspekte socio-ekonomike, 

potencialet natyrore, potencialet kulturore.   
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