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Hyrje 

Njëri prej parakushteve për një zhvillim të 

qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe 

promovimin e trashëgimisë kulturore është 

hartimi i një strategjie, e cila i definon orientimet 

zhvillimore të këtij sektori. Duke e parë këtë 

nevojë, Komuna e Obiliqit, përkatësisht Drejtoria 

për Kulturë, Rini dhe Sport, me ndihmën e 

akterëve të turizmit janë angazhuar për të 

përpiluar një strategji të turizmit dhe trashëgimisë 

kulturore për komunën për periudhën 2019-2023. 

Komuna e Obiliqit shtrihet në pjesën skajore 

të rrafshit të pasur të Kosovës, 10km në veri-

perëndim të Prishtinës. Ka një pozitë të mirë 

gjeografike dhe kufizohet me pesë komuna të 

tjera: komunën e Prishtinës , Fushë Kosovës, 

Drenasit, Vushtrrisë dhe Besianës. Territori i 

komunës së Obiliqit ka një sipërfaqe prej 

104.84 km² dhe zënë një hapësirë rreth 1% të 

territorit të Kosovës. Këtë sipërfaqe e 

përbënë një reliev i ndryshëm, me terren 

malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me 

tokë pjellore. Pjesa qendrore shtrihet rreth 

lumit Sitnica dhe lumit Llap, ndërsa pjesët 

tjera të relievit në perëndim shkojnë duke u 

ngritur në kodra e lugina të malit Qyqavica, 

dhe në kodra e lugina të malit të Kopaonikut( 

Albanikut ).  

Në territorin e komunës kalojnë tre lumenj, 

Sitnica, Drenica dhe Llapi. Lumi Sitnica 

përshkon territorin e komunës nga  jugu në 

veri dhe tërheq rreth 80% të ujërave të 

akumuluara në sipërfaqe në drejtim të veriut. 

Territori i komunës i nënshtrohet ndikimeve 

klimatike nga pellgu i Sitnicës dhe ai i Ibrit. 

Në regjimin e reshjeve atmosferike të territorit 

dhe rrethinës, ndikim parësor kanë aktivitetet 

ciklonike me prejardhje të ndryshme. Sasia e 

reshjeve ndryshon nga 670 - 810 mm. 

Në tërë komunën gravitojnë 20 vendbanime 

të shtrira në 18 zona kadastrale dhe të pasur 

me një trashëgimi kulturore e natyrore, 

vendbanimet si Graboci, Siboci dhe Kozarica 

janë të pasura me një reliev të pasur natyror 

të cilat janë fshatra tipike bujqësore. 

Karakteristikë e këtyre vendbanimeve është 

shkalla e lartë e autonomisë. Në shumicën e 

vendbanimeve kemi banim individual, kurse 

në Obiliq kemi banim të përzier kolektiv dhe 

individual.  

Në vendbanimet që ndodhen afër qendrave 

urbane dhe ato që ndodhen afër rrugëve 

vërehen tendencat e zhvillimit linear duke i 

përcjellë vijat komunikatave, për këtë arsye 

objektet e banimit si dhe ato të bizneseve 

shtrihen në formë vargore. Ky dokument 

përfshin karakteristika fizike, demografike, dhe 

ekonomike; infrastrukturën dhe shërbimet 

publike; shërbimet sociale; çështjet e rinisë, 

minoriteteve dhe gjinore; aktivitetet kulturore; 

përfshirja e organizatave jo-qeveritare dhe atyre 

ndërkombëtare; qeverisja lokale; dhe orientimet e 

zhvillimit strategjik. 

Kjo strategji e zhvillimit të turizmit dhe 

trashëgimisë kulturore/natyrore siguron një 

vizion për Komunën e cila përfshinë synimet 

specifike për zhvillimin e turizmit në të gjitha 

fushat e identifikuara prioritare, si dhe programet 

dhe projektet për të realizuar këto synime një 

fokus të veqant në promovimin dhe mbrotjen e 

trashëgimisë kulturore/natyrore. 
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1. Trendët globale të turizmit 
 

 

Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë të 

kuptueshme natyrën e turizmit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore, dhe 

janë minimumi që një biznes turistik duhet të aspirojë të përmbushë. Ato janë të organizuara në 

katër tema kryesore: planifikim efikas i qëndrueshmërisë; rritje e benefiteve sociale dhe 

ekonomike për komunitetin lokal; përmirësimi i trashëgimisë kulturore; dhe reduktimi i impakteve 

negative mbi ambientin. Edhe pse kriteret janë konceptuar fillimisht për tu zbatuar nga industria e 

hotelerisë dhe udhëtimeve, ato mund të përdoren gjerësisht nga e gjithë industria e turizmit. Disa 

nga kriteret e trendëve globale të turizmit të cilat tregojnë objektivat, jo rrugën se si ato arrihen 

apo rezultatet finale:  -Kompania zbaton një sistem menaxhimi të qëndrueshëm që i përshtatet 

realitetit dhe nivelit të tij, dhe që merr në konsideratë çështjet mjedisore, socialo-kulturore, 

cilësinë, shëndetin dhe sigurinë. -Kompania respekton gjithë ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare 

apo lokale (përfshi shëndetin, sigurinë, punësimin dhe aspektet mjedisore). -Gjithë personeli 

trajnohet sistematikisht në lidhje me rolin e tyre në menaxhimin e praktikave mjedisore, socialo-

kulturore, shëndetësore dhe sigurisë. -Kënaqësia e klientit matet dhe merren masat e nevojshme 

sipas rastit. -Materialet promocionale janë të përshtatshme dhe nuk premtojnë më tepër sesa mund 

të ofrojë biznesi. -Arkitektura, konstrukti dhe infrastruktura e objekteve: është konform planit lokal 

dhe respektojnë detyrimet e zonave të mbrojtura apo trashëgimitë; respekton trashëgiminë natyrore 

apo kulturore të zonës si vendndodhje, arkitekturë, vlerësim impakti, të drejta pronësore dhe blerje; 

aplikon parimet e duhura të ndërtimit të qëndrueshëm; ofron akse për personat me aftësi të 

kufizuara. Konsumatorët kanë qasje në informacionin e objektëve të trashëgimisë kulturore dhe 

interpretimin e rrethinave natyrore, kulturës lokale dhe trashëgimisë kulturore  si dhe u shpjegohet 

sjellja e përshtatshme gjatë vizitës në natyrë apo vende të klasifikuara si trashëgimi kulturore. 
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 2. Metodologjia  

Ky dokument është proces i identifikimit dhe planifikimit të zhvillimit të turizmit dhe për 

qellim ka promovimin e trashëgimisë kulturore/historike dhe natyrore në komunën e Obiliqit. 

Ky dokument është hartuar nëpër etapa specifike; koordinimin e një grupi punues, skanimin e 

gjendjes aktuale-analizë, zhvillimin strategjik të paraparë ndër vite të sektorit të turizmit dhe 

promovimin e trashëgimisë kulturore/natyrore dhe nxjerrjen e objektivave prioritare me qellim 

krijimin e një infrastrukture të përshtatshme në saj të nxjerrjes së rekomandimeve me projekte 

konkrete për tu realizuar.  

Zhvillimi i këtij dokumenti ka përfshirë këta hapa të ndërmarr:   

- Skanim të gjendjes aktuale  

- Elaborimi i (përparësive,mundësive,dobësive,rreziqeve) 

- Synimet dhe Objektivat 

- Rekomandimet 

- Përzgjedhjen e programeve dhe projekteve  

- Planin e zbatimit të projekteve 
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3.Trashëgimia Natyrore 

Veçoritë gjeografike të Komunës së Obiliqit janë të pasura, këtë sipërfaqe e përbën një reliev i 

ndryshëm, me terren malor, sipërfaqe fushore dhe të rrafshët me tokë pjellore, 75% e sipërfaqes së 

komunës është sipërfaqe e rrafshët dhe kodrinore, ndërsa diku rreth 25% janë terrene malore. Pjesa 

qendrore shtrihet rreth lumit Sitnica dhe lumit Llap, ndërsa pjesët tjera të relievit në përmendim 

shkojnë duke u ngritur në kodra e lugina të malit Qyqavica dhe atakon vendbanimet: Graboc, 

Hamidi, Siboc dhe në veri po ashtu në kodra e lugina të malit Kopaonikut (Albanikut) dhe atakon 

me vendbanimet: Breznicë dhe Kozaricë dhe kjo e fundit “Vendbanimi Kozaricë” është pika më e 

lartë e territorit të komunës me një lartësi mbidetare 740 m, kurse pika më e ulët është tek ura në 

mes të fshatit Palaj dhe qytetit të Obiliqit me 530 m lartësi mbidetare.1 Bukuria natyrore, lartësia 

adekuate, shtigjet e përshtatshme për aktivitete sportive si dhe për fushime kapim në malet e 

Qyqavices dhe Kopaonikut (Albanikut) e bëjnë Komunën e Obiliqit të përshtatshme për zhvillim 

të turizmit dhe promovimin e trashëgimisë historike/kulturore si dhe asaj natyrore. Gjatë hartimit 

të strategjisë janë listuar pika kyçe të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e turizmit në Komunën 

e Obiliqit. 

Lumen jet:  

Në territorin e komunës kalojnë tre lumenj, Sitnica, Drenica dhe Llapi. Lumi Sitnica përshkon 

territorin e komunës nga  jugu në veri dhe tërheq rreth 80% të ujërave të akumuluara në sipërfaqe 

në drejtim të veriut. Lumi Sitnica derdhet në lumin Ibër në Mitrovicës. Lumi Drenica rrjedh në 

perëndim dhe derdhet në lumin Sitnicë para hyrjes në jug në territorin e komunës, Lumi Llap rrjedh 

në lindje i cili derdhet në lumin Sitnicë në veri të territorit të komunës. Me një pozitë të përshtatshme 

që posedojnë shtretrit e lumenjve për gjatë rrjedhës së tyre dhe të pasur me peshk, është e 

përshtatshme edhe shtrirja e aktiviteteve për peshkim dhe atraksione turistike në këto pjesë.  

 

 

 

                                                   
1 https://kk.rks-gov.net/obiliq/qyteti/siperfaqja/, (Parë për herë të fundit me 11.01.2019) 

https://kk.rks-gov.net/obiliq/qyteti/siperfaqja/
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Pyjet:Territori i Komunës së Obiliqit në zonat rurale është i pasur me pyje të ndryshëm zënë 

sipërfaqe prej 1.153 ha ose marrin 11% nga sipërfaqja e tërësishme e saj. Në pjesën perëndimore 

shtrihen pyje të ulëta që mbulohet nga brezi i pyjeve kserotermofile dhe mezotermofile të dyshqeve 

dhe lloje të tjera si: Shpardhi-Querrcus Frainetto, Qarri-Qurqus Cerris, Shkoza e Zezë-Carpinus 

Orientalis, Ahu-Fagus Moesiaca. Prerja pa kriter e pyjeve dhe djegia e tyre prej veprimtarisë 

njerëzore, ndikon direkt në prishjen e ekuilibrave ekologjikë. Për këtë duhet rritur shkalla e 

ndërgjegjësimit të njerëzve për dëmin që po i shkaktojnë natyrës si rrjedhojë dhe shëndetit të tyre. 

Gjithashtu duhen bërë përmirësime ligjore me qëllim që pyjet dhe kullotat të kalojnë në pronësi të 

komunës, pasi kujdesi ndaj tyre do të jetë shumë më i madh. Vendbanimet si Graboci, Siboci dhe 

Kozarica posedojnë një peizazhe tejet të bukur natyror, me një shtrirje kodrinore malore dhe të 

përshtatëshe për aktivitet sportive në natyrë.  

Vendbanimi Graboci i Epërm, shtrihet në pjesën më skajore të Komunës së Obiliqit, që kufizohet 

me teritorin e komunës së Drenasit dhe Fushë Kosovës, me numer të banorëve 341 si pas regjistrimit 

të vitit 20112 të ASK. Shquhet për trashëgimi natyrore dhe disa nga këto pasuri janë futur nën 

përkujdesjen e Komunës dhe në të ardhmen e afërt të veçohen me një mbrojtje ligjore, si zona me 

interes të veçanta, si: vendet e quajtura “Maja e Zezë”, “Bota e Kuqe”, “Gurët e Gjelbër”, “Burimi 

i Ujit Mineral”. Si vendbanim është i përshtateshim për ngritjen e qendrave atraktive sportive, 

fushim malor, kapim, gjueti, shtegu për ecje, pasi që shtrihet për gjatë maleve të Qyqavicës një vi 

të gjatë nëpër pyje që përshkon me Komunën e Drenasit dhe atë të Vushtrrisë. 

Vendbanimi Siboci, me një shtrirje përgjatë maleve të Qyqavicës, me numer të banorëve 963 sipas 

regjistrimit të vitit 20113, posedon një trashëgimi të pasur natyrore si vende të veçuara: “Kroi i 

Bardh”, “Trungjet e Dushkut”, “Trungu i Blirit”, Guri i Sibocit”.  

Vendbanimi Kozaricë, shtrihet përgjatë maleve të Kopaonikut (Albanikut) dhe përfshihet në 

territorin e tri Komunave të Republikës së Kosovës, me një peisazh të bukur natyror në një lartësi 

mbi detare 740 m, dhe një lidhje të pyjeve me territorin e Komunës së Vushtrrisë që përshkon  një 

vi nëpër pyje deri në “Shalë të Bajgores” në Komunën e Mitrovicës.  

Me numer të banorëve 469 si pas regjistrimit të vitit 20114 të ASK. I përshtateshim për zhvillim të 

turizmit dhe shtrirjen e aktiviteteve sportive malore si dhe i përshtateshim për ngritjen e bujtinave 

                                                   
2http://ask.rks-gov.net/ (Parë për her të fundit me 25.03.2019) 
3 Po aty. 
4 http://ask.rks-gov.net/ (Parë për her të fundit me, 25.03.2019) 

http://ask.rks-gov.net/
http://ask.rks-gov.net/
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dhe vikend shtëpizave. Nga llojet e rëndësishme të faunës që gjendet në këtë zonë veçohet: Ariu i 

murrmë, Kaprolli, Maca e egër, Shqarthi etj. Dhe si aktivitet në këtë pjesë që zhvillohet është e 

njohur gjuetia gjatë sezonit të stinës së dimrit.  

Vendbanimi Lajthisht (Leshkoshiq), shtrihet në jug perendim të Komunës së Obiliqit, me një pozit 

me një shtrirje kodrinore, me numer të banorëve 703, si pas rezultatëve të vitit 20115 së ASK. Në 

këtë vendbanim gjindët bunari me një të kaluarë shum vjeqare i cili ka sherbyr për furnizimin e 

banorëve me uj të pijes “Bunari i Dashnisë”. Për arsye që banoret janë furnizuar me ujë të pijes, 

njëkosisht ishte edhe vedë takim për të rinjët, dhe si rezultat i frekuetimit nga të rinjët në këtë vendë, 

mbanë edhe emrinë “Bunari i Dashnisë”. 

MONUMENTET  NGA KOMUNA E OBILIQIT NË LISTA E TRASHËGIMISË  

NATYRORE: 

          EMËRTIMI        VENDI    

1. Bota e Kuqe Graboc i Epërm-Obiliq 

2. Lumi Drenica  Graboc i Epërm-Obiliq 

3. Te Rrasat (gurë të gjelbër) Graboc i Epërm-Obiliq 

 

4. Trungu i Manit  Mazgit i Epërm 

(Mbrenda territorit të Tyrbes) 

5.  Trungu i Blirit  Siboc 

6. Trungjet e dushkut  Siboc 

7. Guri i Sibocit Siboc 

8. Burim i Ujit Mineral  Graboc i Epërm 

9. Kroi i fshatit  Siboc 

10. Kroi i fshatit Siboc 

11. Kroi i Abaz Mjekut Shipitullë 

12. Kroi në lagjën Miftaraj Shipitullë 

13. Kroi në lagjen Sadikaj Shipitullë 

14. Kroi në lagjen Behramajve-

Hysenaj 

Graboc i Epërm 

15. Çeshmja e katundit  Palaj 

16. Bunari/Çeshmja e Mulla 

Jahës në lagjen e Hashanëve  

Obiliq 

17. Bunari i Pashës Mazgit  

18. Trung Lisi Babimoc 

 

                                                   
5 Po aty. 



 

10 

 

4.Trashëgimia Kulturore-Historike 

Trashëgimia është përreth nesh, duke e formësuar historinë e themeleve të  jetës bashkëkohore. 

Nuk janë vetëm monumentetet dhe artefaktet  e dukshme ato që e përbëjnë trashëgiminë kulturore 

në ndonjë komunitetet, por janë edhe mënyrat e jetesës, traditat, peizazhet, karakteristikat natyrore, 

specie, këngët, vallet, legjendat, artizanalet, lojërat dhe mënyrat e argëtimit, të cilat i japin 

komunitetit logjikë dhe kuptim. Treva e Obiliqit, disa herë më shumë në fshatra, të cilat ashtu sikur 

dallojnë e shquhen për tipare gjeofizike ( fshatra rrafshi, fshatra kodrinash e lugjesh, fshatra edhe 

shpatesh), dallohen po ashtu edhe për mënyrën e jetesës e profesionet, prandaj edhe për zakone e 

këngë, për lojëra popullore e të tjera dhe gjithë kjo ka ndikuar që në këtë trevë të ketë pasur vlera 

të mirëfillta edhe në fushën e kulturës. Kemi të bëjmë me një trevë që do të ketë qenë që në kohë 

të lashta e banuarë, nga gjetjet arkeologjike në disa vendëbanime të periudhës së antikës. Të paktën 

në defterë të shekullit 15 shënohen disa nga vendbanimet. Mjafton të përmendim fshatin Graboc, 

Mazgit i epermë, Dardhishtë. Komuna e Obiliqit është vend i vogël, ku gërshetohen kultura dhe 

trashëgimi kulturore të të gjitha komuniteteve që jetojnë në këtë trevë. 

4.1. Lokalitetet Arkeologjik  

Territori i Komunës së Obiliqit është i pasur me trashëgimi historike-kulturore, monumente të 

periudhave të ndryshme historike si dhe objekte e lokalitete të vendbanimit antikë. Disa nga 

objektet dhe lokalitetet gëzojnë mbrojtje nga niveli qendrore në suaza të ligjit për trashëgimi 

kulturore. Në disa vendbanime janë gjetur fragmente të qeramikës si tjegulla, tulla dhe enë, të 

periudhës së antikës dhe mesjetës, si në fshatinë Hade në lagjen “Mirena” në toponimin “Lugu i 

Bucakut” qeramikë e periudhës mesjetare. 6  Në fshatin Babimoc vendbanim parahistorik dhe 

romak, në fshatin Bakshi në vendin e quajtur “çukishtë” u gjetën fragmente qeramike (enëve)  të 

shumta që janë me glazurë.7 Fshati Sibovc, rreth 6km në perëndim të Obiliqit në lokalitetin lagjia 

e Qurillëve-Kisha janë evidentuar fragmente të qeramikës të antikitetit të vonë, fshati Raskovë 

janë dëshmuar gjurmët e një vendbanimit të kohës së eneolitit. Fshati Plemetin, në lokalitetin 

“Markovac” fare pranë varrezave të reja ortodokse janë hasur gjurmë të fragmenteve të qeramikës 

atipike por që mbase i takojnë periudhës së antikitetit të vonë-mesjetës së hershme. Gjurmimet 

arkeologjike dëshmojnë edhe për vendbanime si në Dardhishtë dhe Graboc i Epërm: 

                                                   
6 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Instituti Arkeologjik I Kosovës, Vëllimi II, Prishtinë 2012, f,193. 
7 Po aty. 
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4.2. Lokaliteti Parahistorik në Dardhishtë 

Lokaliteti arkeologjik parahistorik shumështresor në Dardhishtë periudha që i takon lokaliteti është 

Antika si dhe Mesjeta e hershme, shtrihet rreth 3km në jug të Obiliqit. Gërmimet janë bër në vitin 

2012, nga Instituti Arkiologjik i Kosovës, dhe ka rezultuar me një shtresë kulturore të pasur 

arkeologjike. Lokaliteti në fjalë, përfshin një sipërfaqe prej 1.3ha. Në shtresat e ndryshme të 

vendbanimit u zbuluan materiale arkeologjike të përbëra kryesisht nga fragmente enësh prej balte, 

kocka kafshësh dhe vegla pune nga stralli i kualitetit të lartë. Vendin më të vleshëm në mesin e 

gjetjeve zë qeramika dhe figurinat antropomorfe dhe zoomorfe, tavolina kulti e objekte të tjera të 

karakterit ritual.8 Në figurat antropomorfe dhe zoomorfe janë motivet dhe ornamentet, ndërsa 

ngjashmëria e materialit arkeologjik flet për një lidhje me vendbanimet arkeologjike në Kosovë si: 

Tjerrtorja në Prishtinë, Barilevë në Prishtinë, Vallaçi në Mitrovicën veriore, Gradaci në Suharekë 

që është një lidhje nëpërmjet lumenjve si Morava, Ibri dhe degëve të tyre.9 Në bazë të gërmimve 

arkeologjike të bëra në lokalitet. Lokaliteti arkeologjikë bënë pjesë në listën e trashëgimisë 

kulturore për mbrojtjen e monumenteve. Me vendim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

të Republikës së Kosovës, vendimi (Nr.116/2015 të datës 09.10.2015).10 

4.3. Lugi i Kishës  

Graboc i Epërm, që shtrihet rreth 12km në perëndim të Obiliqit. Ndër pika të rëndësishme mund 

të renditet “Lugi i Kishiës dhe Maja e Zezë”, vet emërtimi i vendit d.m.th. dëshmon për ekzistencën 

e themeleve të objektit fetar krishterë në këtë lokalitet me vlera shumë të madha arkeologjike, në 

anën jugore ndodhet “Kroi i lugut të Kishës” 11 . Në mugës të eksplorimit të lokalitetit dhe 

gërmimeve arkeologjike ka mbetur në harrës të kohës, pa gjurmuar themelet e saj si lokalitet ka 

mbetur i heshtur, në të ardhmen planifikohet që të shtrihen gërmimet arkeologjike në këtë lokalitet.  

 

 

 

 

                                                   
8 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Instituti Arkeologjik I Kosovës, Vëllimi II, Prishtinë 2012, f,195. 

9 Raporti paraprak nga gërmimet arkeologjike, L. Gashi, 2012, Arkivi I IAK, (Tab XVII). 
10https://www.mkrsks.org/repository/docs/LISTA_E_TRASHEGIMISE_KULTURORE_NEN_MBROJTJE_TE_PERKOSHME
_2015.pdf 
11 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Instituti Arkeologjik I Kosovës, Vëllimi II, Prishtinë 2012, f,191. 
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4.4. Maja e Zezë 
Një pikë tjetër që i përket këtij fshati është edhe fortifikimi që ndodhët në vendin e 

njohur me topinimin “Maja e Zezë”. Në anën perëndimore ka një horizont të gjerë shikimi në 

një pjesë të madhe të luginës së lumit të Drenicës, nga fshati Gradicë, ndërsa në jug përshkon 

luginën e Drenicës, nga fshati Grabovc i Ulët dhe i Epërm. Lokaliteti është i fortifikuar me mure 

të lidhura me llaç të dobët, gjë që vërhet nga gëlqerja me cilësi të dobët dhe zhavori i lumit me 

ngjyrë kafeje. Në disa vende jan gjeturë, përzirje e llaçit me fragmente tullash dhe tjegullash, që 

atakon me tipet e periudhës së vonë antike.12 Pozit gjeografike është mjaft e favorshme e vendosur 

në pikën më të lartë të “Majës së Zezë”, tregon se funksioni i këtij fortifikimi ka qenë vetëm për 

raste të një rreziku eminent. 

4.5.  Mulliri i Behramajve 

Mulliri gjendet në fshatin Graboc i Epërm dhe gëzon një infrastrukturë të mirë fizike i ndërtuar në 

vitin 1890, ka shërbyer për bluarjen e mistritë. Fukisonalizimi i tij është bërë përmes ujit, që është 

furnizuar nga rrjedhja e një burimi në një lartësi 100m. Mullirin e kanë frekuentuar jo vetëm 

banoret e fshatit, mirëpo ka qen në shërbim edhe të fshatrave për rreth Grabocit. Mulliri gëzon 

mbrojtje të përkohshme në listën për trashëgimi kulturore me vendim të Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, Nr. 68/2016 dhe i radhitur me numër rendor Nr.1045, në databaza 004233.13 

4.6. Mulliri i Hysenajve 

Mulliri gjendet në fshatin Graboc i ndërtuar gjatë shek.XIX, si objekt të trashëgimisë ka hyr në 

mbrojtje të Komunës së Obiliqit dhe është paraparë restaurimi i tij me vendosjen e kulmit, rrethoja-

rregullimi i hapësirës së jashtme dhe të brendshme. 

4.7. Shtëpia Muze  

Shtëpia Muze gjendët në fshatin Hamidi, e shëndrruar në “Muze Memorial i UCK-së, i Komunës 

së Obiliqit”. Ky objekt është themeluar me vendim të Kuvendit Komunal të Obiliqit të datës: 

15.05.2002, duke marr edhe pëlqimin e Muzeut të Kosovës të datës: 26.02.2002 në Prishtinë. Dhe 

me pëlqimin e pronarit të shtëpisë, Z. Nazif Kelemdi i cili është pajtuar me vullnet që shtëpinë me 

                                                   
12 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Instituti Arkeologjik I Kosovës, Vëllimi II, Prishtinë 2012, f,191. 
13 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13029, Ministriae Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13029
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një pjesë të vogël të oborrit të i’a dhuroi kombit, duke e vënë në funksion të trashëgimisë 

kombëtare. Shtëpia e Z. Nazif Kelmendit në fshatin Hamidi, prej vitit 1998 ka qenë bazë e UCK-

së, në të cilën është vendosur Shtabi i Zonës Operative të Shalës.14 

5. Tyrbja e Sulltan Muratit 

Tyrbja e Sulltan Muratit gjendet në fshatin Mazgit. E ndërtuar në shek. XIV, është një ndër 

veprat më të vjetra të arkitekturës osmane në Ballkan. Kjo tyrbe u ndërtua për trashëgimtarin e 

tretë të fronit osman, Sulltan Muratin I, i cili ra në Betejën e Parë të Kosovës që u zhvillua më 8 

qershor të vitit 1389, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Kualiconit Ballkanikë, ku bënin pjesë 

edhe shqipëtarët. Në këtë tyrbe gjendet vendi i varrit të Sulltan Muratit (një arkë e punuar me 

dërrasa), i cili është i rrethuar me varre të personave. Planimetria e kësaj ndërtese e ka formën e 

katrorit të mbuluar me kupolë prej tullave, kurse parahyrja mbulohet me një kupolë të vogël e cila 

mbështetet në katër shtylla me bazë rrethore, të formuar prej blloqeve masive të gurit të gdhendur. 

Ndërsa ka sistem të murosjes masive: mure të kombinuara nga tullat dhe gurët e shtrënguar me 

hatulla të veshura me blloqe prej gurëve ranorë. Në mure janë të vednosura tetë dritare (në secilën 

fasadë nga dy) si edhe portali i hyrjes në anën jugore i cili përfundon në formë harkore (në anën e 

brendshme), si pas detabazës të dhënave për trashëgimi kulturore në Kosovë, Tyrbja në vitin 2011 

ka pasur 8 mijë vizitorë dhe ka qenë një ndër objektet më të vizituara në Kosovë. 15 Tyrbja e Sulltan 

Muratit bënë pjesë në listën e monumenteve historike të trashëgimisë kulturore në Republikën e 

Kosovës, me numër të detabazës 3461.16 

5.1. Sellamllëku–Shtëpia Muze 

Sellamllëku (shtëpi muze) xhindet në obrrin e tyrbes së Sulltan Muratit në Mazgit. Ka shërbyr për 

strehim dhe pushim për vizitorët e tyrbes, Sulltan Abdul Hamid Khan kishte dhënë urdhër që të 

ndërtohej Selamllëku (bujtina) dy katesh, e cila u përfundua në vitin 1896.17 Sot përdoret si muze 

duke prezentuar arte fakte të armve dhe veshje të ushtrisë osmane. 

                                                   
14 Drejtoria për Rini, Sport dhe Kultur në Obiliq, Departamenti për Kultur. 
15 Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit, Republika e Kosovës, Detabaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës (Tyrbja e 

Sulltan Muratit Obiliq) 
16https://www.mkrsks.org/repository/docs/LISTA_E_TRASHEGIMISE_KULTURORE_NEN_MBROJTJE_TE_PERKOSHME
_2015.pdf 
17 Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit, Republika e Kosovës, Detabaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës (Tyrbja e Sulltan 
Muratit Obiliq) 
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5.2. Tyrbja e Bajraktarëve 

Tyrbja e Bajraktarit gjendet në të dalë të qytetit të Prishtinës në drejtim të Vushtrrisë, në 

rrafshnaltën e quajtur Mazgit dhe i përket shek. XIV. Në rrafshnaltë përpos Tyrbes së Bajraktarit 

gjendet edhe një numër i varreve. Thuhet të jetë ndërtuar për bajraktarin e Sulltan Muratit, të 

quajtur Mestan, të nderuar me titullin e dëshmorit (në gjuhën turke Gazi), sipas të cilit edhe e ka 

marrë emrin kjo tyrbe. Tyrbja i takon tipit të mbyllur të tyrbeve një hapësinore të mbuluara me 

kupolë. Ka bazë tetëkëndëshe me mure të punuara prej gurëve të papërpunuar. Murosja me gurë 

përfundon aty ku fillon formimi i tamburit të verbër gjashtëmbëdhjetëfaqësh dhe theksohet me një 

kurorë gurësh të përpunuar. Edhe nga ana e brendshme murosja mbaron me një kurorë 

karakteristike me bazë në formë rrethore dhe me profil oval nga terakota. Mbi kurorë është i 

vendosur tamburi. Vëllimi i tyrbes është shprehje e kompozimit gradual mes trupave të thjeshtë 

gjeometrikë, nga tetëkëndëshi në planimetri në gjashtëmbëdhjetëkëndësh në tambur, duke u 

bashkuar të gjitha këto në kupolën e cila dominon tërë këtë kompozicion arkitektonik. Tyrbja nuk 

ka elemente dekorative, përpos profileve të hapjeve, derës dhe katër dritareve me gurë të 

përpunuar. I tërë objekti, brenda dhe jashtë, është i suvatuar dhe i ngjyrosur me gëlqere, ndërsa 

kupola është e mbuluar me plumb.18 

5.3. Monumenti Memorial 

Xhindet në fshatin Mazgit e quajtur si përmendorja e gazimestanit. Në këtë vend u zhvillua “Beteja 

e Kosovës” më 1389 në mes koalicioni ballkanik dhe Perandorisë Osmane, në këtë betejë doli 

fitues ushtria osmane karshi kualiconit ballkanik. Në vitin 1952 pushtuesi serbo-jugosllav e 

ndërton këtë monument duke thurur legjenda për “fitoren” mbi osmanët dhe me këtë mundohen ta 

krijonin “Mitin Serb për Kosovën”. Dhe duke përvesuar të kalueren historike në dobi të popullit 

serbë në token Iliro-Dardane të banuar që nga kohërat e lashta e gjer me sot nga populli Dardanë-

Shqiptarë. 

 

 

                                                   
18 Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit, Republika e Kosovës, Detabaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës (Tyrbja e 
Bajraktarit Obiliq) 
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6. Trashëgimia Bashkëkohore 

Trashëgimi Bashkëkohore në komunën e Obiliqit është e pasur kryesishtë me lapidar dhe 

monomente përkujtimore, për të rënët në Çlirimin e Kosovës në periudha të ndryshme historike si 

lapidari (pllaka) e “Hoxhë Breznicës” në fshatin Breznicë, Obiliq-Qendër “Shtatorja e Aziz 

Zhilivodës”dhe “Busti i Veprimtarit Fahri Fazliu”. Në  luftën e fundit në Kosovë (1998-1999), si 

rrjedhoj e kësaj lufte të lavdishme të Ushtarisë Çlirimtare të Kosovës përball pushtuesit serbë, në 

altarin e lirisë ranë edhe shum deshmorë të UÇK-së. Në nderim dhe përkujtim të rënve për lirinë 

e Kosovës, jan ngritur lapidar dhe pllaka përkujtimore edhe në Komunën e Obiliqit, si në 

vendbanimet: Hamidi “Lapidari i Lirisë”, Dardhishtë “Përmendorja e Dëshmorëve dhe familjarëve 

Rama”, Mazgit “Përmendorja e “Ferid Currit”, Siboc “Përmendorja e Dëshmorit Nuhi A. 

Kelmendi” dhe “Varrezat e Dëshmorve”, Pallati i Sporteve “Busti Adem Jasharit”, Graboc i Epërm 

“Përmendorja e Dëshmorti Faik T.Mjeku” dhe “Përmendorja e Dëshmorit Fejzullah S. Grajqevci”, 

Shtëpia e Kulturës “Shtatorja e Xhavit Hazirit”. 

6.1. Trashëgimia Shpirtërore 

 Folklori vokal, koreografik dhe instrumental, zakonet, doket, ushqimet, letërsia gojore,veshjet,  

besimet e besëtytnitë janë vetëm disa nga elementet që hyjnë në trashëgiminë kulturore shpirtërore 

(jo materiale), të një populli. Trashëgimia shpirtërore hyn brenda  trashëgimisë kulturore prandaj 

si e tillë ajo është e paraparë të bëhet me ligj.Shtrohet pyetja: Sa është e pasur komuna e Obiliqit 

me këtë lloj trashëgimie; Po, madje shumë. Është e pasur me të gjitha këto lloje të trashëgimisë 

shpirtërore. Shumë legjenda , gojëdhëna, e këngë rapsodike, popullore janë përcjell ndërvite nëpër 

gjenerata të reja. Në ruajtje të identitetit të trashëgimisë shpirtërore, luajnë  rol shumë të rëndësishëm edhe 

organizatat kulturore që veprojnë në komunën e Obiliqit, A.K.V “Dëshmorët e Kombit”, Qendra e Kulturës 

“Xhavit Haziri” “Kosovka Devojka” ”Defatorët e Obiliqit” ’’Rapsodët Morina, Rapsodët Preku,Rapsodët 

Shala, Rapsodët Durmishi, Vllëzerit Zeqiri, Rapsodët Koliqi, Vllëzërit Mjeku, Rapsodët Pllana, Rapsodët 

Salihu, Rapsodët Zogjani (Përmes muzikës dhe këngës reflektojnë traditën dhe ritet të cilat trashëgohen 

nëpër gjenerata , ashtu siç i kemi trashëguar ne prej nënave , këngët e defave , këngët e çikave, këngët e 

fytit  etj. Vlen të theksohet pjesëmarrja e grupit ”Defatoret e Obiliqit” në Festivalin e Filmit 

‘’DOKUFEST’’-Prizren. 
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6.2. Artizanalet dhe Zejet 

Në Obiliq dhe në disa fshatra përreth, në kohë të shkuara kanë qenë të zhvilluara disa veprimtari 

artizanale. Në qendrën e komunës, krahas prodhimit familjar të gjërave të domosdoshme, si veshje 

e mbathje, gdhendje dyersh e tavanesh, vegla të ndryshme bujqësore e për punë brenda shtëpisë, 

ndërtime hambarësh etj., si veprimtari zejtare kanë qenë të zhvilluara këto zeje: zdrukthëtarë; 

mbathtarë kuajsh e qesh; terzi (rrobaqepës); këpucëtarë (“kundraxhi” e “opangaxhi”); farkëtarë; 

teneqepunues; përpunues lëkurash e leshi; bojaxhinj; berberë; qerrepunues (ndreqës qerresh); 

saraçë; orëndreqës; kazanxhinj e kallajxhinj; veglapunues prej druri e metali (vegla për punë 

bujqësore e shtëpie) etj.. Në fshatra të mëdha (Milloshevë, Hade, Siboc, Mazgit, ka pasur disa nga 

zejet e domosdoshme: farkëtarë (kryesisht nga mjeshtër romë po edhe të komuniteteve tjera ), 

veglapunues dhe stufëpunues, zdrukthëtarë, terzinj.Komuniteti i grave, si kudo në Kosovë, dhe në 

Obiliq e në fshatrat e tij kanë qenë të zhvilluara disa zeje tipike, si: prodhues(e) qilimash, “janash” 

e sixhadesh prej leshi; thurje rrobash e mbathjesh (me shumë elemente zbukuruese) prej leshi, prej 

liri dhe pambuku; rrobaqepëse; qëndisma të ndryshme (këmishësh, rrobash të brendshme, perdesh 

e mbulesash të ndryshme, sidomos nga vajza e nuse të reja) etj.. 
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7. Analiza SWOT 

Analiza SWOT ofron një pasqyrë të përgjithshme të përparësive dhe dobësive të sektorit në 

zhvillim të turizmit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Obiliq, 

njëkohësisht i nxjerr në pah mundësitë përkatësisht kërcënimet kryesore.  

Përparësitë: 

 

                Dobësitë: 

 

- Pozita e mirë Gjeografike; 

- Trashëgimi kulturore e natyrore; 

- Hotele dhe Restorante të përshtatshme për 

akomodim;   

-   Afërsia me kryeqytetin; 

- Qasje të mirë rrugore me të gjithë Kosovën;    

- Gatishmëria e institucioneve lokale për  

përkrahje të turizmit; 

-  E kaluara e veçantë historike e disa objekteve;   

 - Resurset Humane;   

             

                         

- Mungesa e një mekanizmi për bashkëpunim të 

akterëve të turizmit 

- Mungesa e tur-operatorëve  

- Mungesa e mjedisit ligjor të favorshme për 

turizmin; 

- Mungesa e infrastrukturës adekuate  (guid 

udhëheqëse,shenjat rrugore,hartave infor-

muese,materiali informues); 

 - Mungesa e parkimit të përshtatshëm për 

automjete; 

-Mungesa e transportit publik-privat në të gjitha 

vendbanimet e komunës; 

-Mungesa e aktiviteteve në promovimin e 

trashëgimis kulturore/natyrore; 

                  Mundësit:                  Rreziqet: 

- Zhvillimi i vetë qytetit si një destinacion 

turistik; 

- Përfshirja e Diasporës në zhvillimin e 

turizmit; 

- Pozita e favorshme gjeografike që lidhet me 

turizmin; 

- Trashëgimia Historike/Kulturore; 

- Bashkëpunimi i partneritet publiko-privat; 

- Ofrimi i shërbimeve më të mira të 

transportit publiko-privat; 

- Ngritja e kapaciteteve njerëzore; 

- Pasurit natyrore në Graboc dhe Kozaricë; 

- Potenciali i lartë për zhvillimin e qendrave 

rekreative me shtigje; 

- Mungesë e investimeve nga Qeveria dhe 

investitorët e huaj; 

- Mungesë e fondeve zhvillimore; 

- Mungesa e bashkëpunimit në mes të 

aktorëve për promovimin e trashëgimisë 

kulturore/natyrore dhe zhvillimin e turizmit; 

- Degradimi mjedisor, ndotja e ajrit, ndotja e 

lumenjve; 

- Migrimi i pakontrolluar nga zonat rurale në 

zonat urbane; 

- Mungesa ligjore për turizmin; 
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8. Hartëzimi i akterëve dhe funksioneve kryesore 

Ky seksion bën një përshkrim të shkurtër të akterëve dhe funksioneve kryesore në industrinë e 

turizmit në Obiliq në njërën anë, si dhe njëkohësisht hedhë dritë mbi akterët mbështetës aktiv dhe 

ambientin mundësues/rregullues. Figura 1 paraqet në formë ilustrative relievin e përgjithshëm. 

Tur operatorët  Transporti Akomodimi Ushqimi dhe Shopingu 

 

Shërbimet mbështetëse aktive: Këshilli i Turizmit të Kosovës, Shoqata e Turizmit të Kosovës, Donatorët 

                                          Instruksionet: MTI, MKRS, MMPH, DRKS 

                                                     Ligjet dhe rregulloret 

 

8.1. Akterët parësor 

Tur-operatorët dhe agjencitë turistike 

Në gjithë Kosovën janë afërsisht 20 tur-operatorë të licencuar. Shumica dërrmuese e tyre janë me 

lokacion në Komunën e Prishtinës; një numër i vogël i tyre funksionojnë si individë të pavarur. 

Ndonëse me lokacion në Prishtinë, ata ofrojnë paketa për në gjithë Kosovën. Itineraret dhe gjatësia 

e tureve është kryesisht fleksibile dhe vendoset në bashkëpunim me vizitorët sipas interesave dhe 

kohës që kanë në dispozicion. Disa prej tyre bashkëpunojnë më tur-operatorë të shteteve të tjera 

dhe e mbulojnë Kosovën si nën-kontraktorë. 

Transporti 

Aeroporti i vetmi aeroport funksional në Kosovë, “Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari”, 

gjendet në një distancë prej 20 kilometrash nga Komuna e Obiliqit. Auto udha “Ibrahim Rugova” 

e cila ka hyrje dhe daljen në fshatin Mazgit përshkon qytetin e Obiliqit në pjesën perëndimore të 

territorit të komunës si dhe përveç lidhjes me Shqipërinë përmes saj bëhet qarkullimi në aeroportin 

“Adem Jashari”. Kjo përbën një përparësi të madhe të kësaj komune për të nxitur ardhjen e 

turistëve të huaj.  

Autobusët 

Linjat urbane dhe urbane-periferike të qytetit të Obiliqit me rrethinë mbulohen nga autobusët të 

operatorëve privat. Në ndërkohë është zhvilluar një Plan i Mobilitetit, në bazë të të cilit do të 

ristrukturohet trafiku urban në Obiliq. Problemi kryesor është mungesa e një qarkullimi të rregullt 
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dhe përfshirja e të gjitha vendbanimeve për në qendër të qytetit. Gjithashtu, nuk ka informacione 

online të orareve të autobusëve. 

Taksitë 

Në Obiliq operon vetëm një kompani të taksive, e cila në dispozicion ka 8 makina.19 Përveç 

kompanive të taksive, ekzistojnë edhe operator individual (auto-taksi), të cilët janë të licencuar 

nga Komuna e Obiliqit. 

Akomodimi 

Në Obiliq operojnë gjithsej 8 njësi akomoduese, me 78 dhoma dhe me 156 shtretër. Sa i përket 

statusit ligjor, shumica e tyre (rreth 90%) janë biznese individuale. Nga të gjitha njësitë, 3 janë 

hotele, 5 motele, 1 bujtina, dhe 4 restauronte me kopsht. Në tërësi, oferta akomoduese është e pa 

mjaftueshme për t’i përmbushur nevojat. 

Restorantet, kafet dhe shopingu 

Në Komunën e Obiliqit operojnë të paktën 4 restorante me ambient të jashtëm me kopsht me 

kuzhina të ndryshme: tradicionale, mediterane, italiane, franceze, dhe përgjithësisht 

ndërkombëtare. Shumica e restoranteve janë të koncentruar kryesisht në magjistralen Prishtinë-

Mitrovicë dhe qëndrojnë mirë me infrastrukturë fizike dhe rrugore, afërsia me kryeqytetin i bën të 

favorshme për tu vizituar. Këto restorante atraktive nxisin ardhjen vizitorëve një ditor nga vendet 

tjera të Kosovës.  

 

8.2. Shërbimet mbështetëse aktive 

Këshilli i Turizmit të Kosovës 

Ky këshill është themeluar në vitin 2017 dhe është i përbërë nga 7 anëtarë dhe 2 anëtarë vëzhgues, 

të cilët janë të përfaqësuar nga ministritë përgjegjëse për zhvillim të turizmit. 

Roli i këtij këshilli është vendosja e një dialogut ndërmjet sektorit privat dhe atij publik, me qëllim 

të propozimit të politikave dhe planeve për zhvillimin e turizmit. Njëkohësisht ky këshill synon që 

të ofrojë rekomandime për MTI-në, në zhvillim të standardeve turistike dhe hoteliere për ngritjen 

e cilësisë së shërbimeve. Sipas intervistave të realizuara, roli i këtij këshilli në praktikë nuk është 

i kënaqshëm. 

 

                                                   
19 Komuna e Obiliqit, Drejtoria për Ekonimi dhe Financa, Departamenti për zhvillim Ekonomik (11.03.2019) 
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Shoqata e Turizmit të Kosovës (ShTK) 

Kjo shoqatë është themeluar në vitin 2017 dhe operon në kuadër të Odës Ekonomike të 

Kosovës (OEK). Roli i kryesor i kësaj shoqate është avokimi dhe promovimi i sektorit të 

turizmit. 

Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHWB) 

Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij është organizatë jo-qeveritare suedeze, e cila 

promovon trashëgiminë kulturore si një e drejtë në vetvete, por në të njëjtën kohë edhe si aset. 

CHëB punon me shoqërinë civile dhe institucionet për të forcuar ndërtimin e paqes, zhvillimin e 

qëndrueshëm socio-ekonomik dhe demokratik si dhe përmbushjen e të drejtave të njeriut. 

Projektet relevante të donatorëve 

Promovimi i punësimit në sektorin privat (PPSE). Ky është projekti më i madh i përkrahur nga 

donatorët në industrinë e turizmit në Kosovë. Implementohet nga Sëisscontact-i dhe mbështetet 

nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Qëllimi kryesor i këtij projekti në 

këtë sektor është që të rrisë numrin e turistëve, të cilët qëndrojnë më gjatë dhe shpenzojnë më 

shumë përmes intervenimeve që mbështesin zhvillimin e produkteve turistike, përmirësimin e 

atraksioneve turistike, promovimin e Kosovës dhe ofrimin e trajnimeve për punë në këtë sektor. 

Zhvillimi dhe Promovimi i Turizmit 

Projekti mbështetet nga BE-ja dhe ekzekutohet nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) 

në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i këtij projekti është që të promovohet 

turizmi kulturor dhe ai i aventurave në vendet që i mbulon. 

8.3. Ambienti mundësues 

Institucionet relevante në nivel qendror dhe lokal 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

Organi kryesor në nivel qendror që merret ekskluzivisht me sektorin e turizmit është Divizioni i 

Turizmit. Ky divizion operon në kuadër të Departamentit të Industrisë në MTI dhe ka të punësuar 

4 zyrtarë. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të këtij organi janë: propozimi, hartimi, dhe 

monitorimi i zbatimit të legjislacionit të turizmit; mbështetja në promovimin e Kosovës si 

destinacion turistik; mbështetja në bashkëpunim me asociacionet ndërkombëtare të turizmit; dhe 

organizimi i panaireve dhe eventeve të ngjashme. 
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 Në anën tjetër, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) është 

organi në përgjegjësi për promovimin e turizmit. Në nivel lokal në Komunën e Obiliqit është 

sektori i veçantë për kulturë dhe njëherit angazhohet në promovimin e trashëgimisë 

historike/kulturore. 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Departamenti i Trashëgimisë Kulturore është organi kryesor në nivel qendror sa i përket mbrojtjes, 

ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Nën ombrellën e këtij departamenti, operojnë 

tri divizione: Divizioni për Trashëgimi Arkitekturore dhe Arkeologjike, Divizioni për Trashëgimi 

të Luajtshme dhe Shpirtërore dhe Divizioni për Menaxhim të Integruar. 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) 

Departamenti për Mbrojtje të Mjedisit, përkatësisht Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës që operon 

nën MMPH, është institucioni përgjegjës për krijimin e politikave për mbrojtje të ambientit dhe 

mbrojtje të natyrës. 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – Komuna e Obiliqit 

Kjo drejtori promovon trashëgimin kulturore në kuadër të departamentit për kulturë dhe njëherit 

në bashkëpunim me departamentit për zhvillim ekonomik ka iniciuar realizimin e kësaj “Strategjie 

për zhvillim të turizmit dhe promovimin e trashëgimisë historike/kulturore”. Aktualisht kjo drejtori 

nuk e ka asnjë zyrtar, i/e cili/a merret ekskluzivisht me çështje të turizmit në komunë. Së fundmi, 

me mbështetje të departamentit për kulturë është duke u përgatitur një plan për turizmin për t’i 

realizuar disa plane imediate të komunës në këtë sektor. 

Ligjet dhe rregulloret relevante 

Ligji për turizmin dhe shërbimet turistike 

Ky ligj rregullon parimet dhe përgjegjësitë e palëve për organizimin, funksionimin dhe ofrimin e 

shërbimeve turistike në pajtueshmëri me standardet e shërbimeve në fushën e turizmit. 

Ligji për trashëgiminë kulturore 

Ky ligj ofron kornizën rregulluese për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore 

të Kosovës.  

Ligji për taksën e akomodimit për objekte hoteliere e turistike: 

Ky dokument legjislativ përcakton normën e pagesës së taksës për shërbime të akomodimit në 

objekte hoteliere dhe mënyrën e pagesës të taksës për këto shërbime. Vlen të theksohet se kjo taksë 

nuk gjen zbatim. 
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8.4. Lidhja ndërmjet akterëve 

Nga përshkrimi më lartë kuptohet se përgjegjësitë e turizmit në vend janë të shpërndara në 

institucione të ndryshme. Këshilli i Turizmit të Kosovës është menduar të jetë si mekanizëm që 

ndihmon në bashkërendimin e aktiviteteve të këtyre institucioneve dhe akterëve tjerë. 

Megjithatë, duket se ky këshill nuk është mjaftueshëm aktiv në rolin e tij. Në anën tjetër, nuk ka 

ndonjë mekanizëm që përmirëson bashkëpunimin në mes të nivelit qendror dhe atij lokal në 

zhvillim të turizmit. Tjetër, ndonëse akterët kryesorë nuk janë prezent në hartën e përgjithshme të 

turizmit në Obiliq nuk ekziston ndonjë platformë për bashkëpunim të rregullt që do t’i ndihmonte 

qytetit për t’i shtuar vlerë turizmit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore për ta zhvilluar tutje 

këtë sektor. 

 

8.5. Pasqyra e rrjedhave të vizitorëve 

Gjendja e turizmit në Komunën e Obiliqit nuk është analizuar ndonjëherë nën thjerrëzën rrjedhave 

strategjike të vizitorëve. Duke caktuar një objektiv apo segment të udhëtarëve, të cilët kanë motiv 

të caktuar dhe, deri diku, ndjekin aktivitet të ngjashëm. Trajtimi i turizmit në nivel të rrjedhave, 

përveç tjerash, mundëson që të kuptohet më qartë profili i vizitorit, interaksioni i tij/saj me 

destinacionin, motivi dhe ndikimi i ardhjes, si dhe në përgjithësi oferta turistike me përparësitë 

dhe sfidat e saja. Duke u mbështetur në këtë qasje, duhet të tentohet të ofrohet një plan veprues me 

përgjigje për pyetjet e listuara më poshtë.  

- Çfarë origjine kanë vizitorët? 

- Çfarë moshe kanë ata/ato? 

- Sa është kohëzgjatja e qëndrimit të tyre? 

- Cilat janë aktivitetet kryesore të tyre? 

- Çka i motivon ata/ato ta vizitojnë destinacionit? 

- Çka e ka ndikuar ardhjen e tyre? 

- Cilat janë aspektet pozitive që ofron vendi për atë rrjedhë të vizitorëve? 

- Cilat janë sfidat kryesore më të cilat ballafaqohen vizitorët? 
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9. Sfidat e përgjithshme 

 

Pas analizës ne nivel të rrjedhave të vizitorëve dhe promovimit të trashëgimisë natyrore dhe 

kulturore në pajtueshmëri me palët e interesit, janë identifikuar sfidat e përgjithshme, ato më 

qenësoret, të cilat në një formë apo tjetër ndikojnë negativisht në zhvillimin e sektorit të turizmit 

në Komunën e Obiliqit. 

- Mungesa e infrastrukturës ligjore ndër vite të promovimit të turizmit dhe trashëgimisë 

kulturore, mungesa e informatave orientuese të qasshme për turistët;  

- Komunikimi i limituar i informatave mbi të kaluarën e atraksioneve kulturore dhe atyre 

historike; 

- Promovimi i pa mjaftueshëm po thuajse fare i Obiliqit si destinacion turistik; 

- Mungesa e linjave të transportit publik si dhe atij privat; 

- Mungesa/mos-funksionalizimi i hapësirave kulturore dhe historike (psh. Muzeve); 

- Infrastruktura fizike jo-adekuate në zonat malore; 

- Kapaciteti i limituar i burimeve njerëzore; dhe 

- Mungesa e bashkëpunimit në mes të akterëve për zhvillim të turizmit. 
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Vizioni 

“Deri në vitin 2023, Obiliqi të shndërrohet në njërin nga destinacionet më të përshtatshme 

për vizitor të huaj e vendor, duke ofruar: infrastrukturë moderne dhe të përshtatshme turistike; 

mundësi për përjetim të trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe shpalosje të historisë; promovim 

të atmosferës origjinale të krijuar nga të rinjtë; aktivitete për shfaqje të miqësisë dhe mikpritjes; 

dhe produkte turistike të qëndrueshme”.  

10. Synimet strategjike të zhvillimit të turizmit në 

Obiliq 

Turizmi në Republikën e Kosovës është pothuajse në një fazë fillestare, por ka potencial për 

t’u zhvilluar në të ardhmen. Rritja e konsiderueshme është parashikuar në lidhje me vizitorët e 

huaj që frekuentojnë Kosovën vijnë kryesisht nga Shqipëria, Turqia, Emiratet e Bashkuara, 

Kuvajti, Katari, Gjermania, Austria, vendet skandinave, Britania e Madhe dhe SHBA-ja. 

Synimet strategjike për Komunën e Obiliqit në promovimin e turizmit dhe trashëgimisë  kulturore 

e natyrore, parashihen të realizohen përmes promovimit të trashëgimisë kulturore/natyrore: 

Synimet kryesore dhe Objektivat e përgjithshme: 

1 Zhvillimi i Turizmit 2 Trashëgimia 

Kulturore/Historike 

3 Promovimi i Trashëgimisë 

Natyrore 

-OBJEKTIVI – 1 

 Të sigurohet 

qëndrueshmëria dhe 

vazhdimësia e rritjes së 

sektorit të turizmit; 

 Të shfrytëzojë kapacitetet 

e ekonomisë lokale edhe 

si destinacion turistik; 

 Të stimulohet rritja e 

vazhdueshme e 

ekonomisë lokale 

përmes tërheqjes së 

investimeve në turizëm; 

 Të bëhet identifikimi i 

vizitorëve në Komunën e 

Obiliqit; 

 Të arrihet bashkëpunimi 

ndërmjet komunës dhe 

bizneseve 

hoteliere/restoranteve; 

 

- OBJEKTIVI – 2 

 Të sigurohet një 

ambient i 

përshtateshim dhe i 

qëndrushum në 

promovimin e 

trashëgimisë 

kulturore/historike; 

 Të arrihet 

funksionalizimi i 

qendrave të 

trashëgimisë  

kulturore; 

 Të zhvillohen 

parakushte dhe 

shërbime të cilat 

mundësojnë 

përjetimin e 

trashëgimisë kulturore 

dhe natyrore si dhe 

informimin mbi 

historinë e vendit; 

OBJEKTIVI – 3 

 Licencimi i familjeve 

mikpritëse në zonat 

rurale; 

 Promovimi i 

trashëgimisë natyrore; 

 Të rritet numri i 

vizitorëve, përfshirë të 

gjitha kategoritë, për 

100% deri në vitin 2023; 

duke e vendosur theksin 

te ato rrjedha të cilat 

kanë më së shumti 

potencial; 

 Të përgatitet 

rregullativa për shpallje 

si zonë me interes të 

veçantë natyror; 

 Të krijohen guida dhe 

ekspansione të 

kombinuara turistike; 
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11. Rekomandimet: 

I. Turizmi dhe trashëgimia kulturore/historike të jetë ndër objektivat prioritare të 

Strategjisë dhe Planeve Strategjike të Komunës së Obiliqit;  

II. Të hapet zyra dhe të funksionalizohet në kuadër të Komunës për turizëm dhe trashëgimi;  

III. Shenjëzimin e aseteve të Trashëgimisë Kulturore; 

IV.  Të fillohet menjëherë me projektet prioritare, në restaurimin e objekëteve kulturore dhe 

germime arkiologjike;  

V. Të krijohen guida dhe ekspansione të kombinuara turistike të cilat do ti mundësonin 

turistëve të vizitojnë resurset humane dhe ato natyrore;  

VI. Të përgatitet rregullativa për shpallje si zonë me interes të veçantë si në fshatin Graboc 

po ashtu edhe në vendbanimin Kozaricë; 

VII.  Të identifikohen të gjitha asetetet relevante të trashëgimisë kulturore/natyrore dhe 

historike, si dhe gjithë infrastruktura tjetër që përfshihet në zhvillim të mëtutjeshëm të 

turizmit dhe trashëgimisë kulturore/historike;  

VIII. Komuna duhet të ngrisë fondin e mbështetjes së organizatave kulturore dhe klubeve 

sportive në fokus të veçantë promovimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;  

IX.  Studim i fizibilitetit për gjurmime arkeologjike në territorin e Obiliqit;  

X. Spot promocional për vlerat e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore në Komunën e 

Obiliqit;  

XI.  Të inicohet procedura ligjore për mbrotje dhe restaurim të shtëpis së familës Fazliu në 

Kozaricë, që ka shërbyr si shtab i UCK-së në luftën e fundit dhe shëndrrimi i tij në 

“Muze Memorial të UCK-së. 

XII. Themelimi i sektori të veçantë për trashëgiminë kulturore duke përfshirë atë historike, 

natyrore dhe shpirtërore do të mundësonte një qasje me korrekte ndaj këtij segmenti, 

roli i së cilës, do të konsiderohej si një destinacion dhe një promovim i këtyre vlerave 

të kësaj treve;  

XIII.  Ndërtimi i një Muzeu Etnologjik në territorin e Komunës së Obiliqit-mundësisht pikë 

destinacioni të mbetet fshati Mazgit i Epërm- Llazarevë;  

XIV.  Përmendore për Gruan, për kontributin e grave përgjatë viteve në përiudha të ndryshme 

të luftrave të kombit tonë;  
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XV.  Përfshirja dhe integrimi i popullësisë lokale me objektet e tyre të trashëgimisë dhe me 

zhvillimin e ndërlidhur të turizmit të trashëgimisë, pastaj inkurajimi i aktiviteteve të 

vetëdijësimit arsimor nëpër shkolla përmes garave , ngjarjeve dhe seminarëve;  

XVI. Të inicohen tryeza shkencore që promovojnë trashëgimin kulturore lokale dhe nxisin 

dialogun artistik ndërkulturor;  

XVII.  Të iniciohen takime direkt me përfaqësues të diasporës duke ofruar edhe mundësinë e 

investimeve nga ana e tyre;  

XVIII. Organizim dhe programim të garave për ecje malore në të gjitha stinët;  

XIX.  Të organizohet panair me produkte vendore (bujqësore) në fluksin më të madh të ardhjes 

nga Diaspora;  

XX.  Shënjëzimi i duhur për lokalitetet të cilat do të jenë të gatshme për turizëm, duke 

përfshirë shenjëzim dhe shërbime udhëzuese; 

XXI.  Krijimi i hapësirës përreth Qyqavicës një destinacion për sportet në mjedis të hapur, 

përfshirë ecjen, ciklizimin, kampingun. 

XXII. Mbajtja e një festivali shumetnik. 
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12.  Përzgjedhja e Programeve dhe Projekteve 

 

 

NR 

 

 

Emri i projektit 

                                                        VITI/KUARTALI 

      2019                    2020                        2021                         2022                      2023 

Q11 Q22 Q33 Q44 Q11 Q22 Q33 Q44 Q11 Q22 Q33 Q44 Q11 Q22 Q33 Q44 

1  

Vendosja e 

paneleve turistike 
për orientim 

 

  

 

              

 

 

2 

Vendosja e 
pllakave 

informative para 

hapësirave të 

trashëgimisë 
kulturore/natyrore 

                

 

3 

 

Restaurimi i 

mullirit të 
Behramajve në 

Graboc 

                

 

4 

 

Restaurimi i 

mullirit të 
Hysenajve në 

Graboc 

                

5 Pllakë 

përkujtimore e të 
rënëve në vitin 

1930 në Breznicë-

“Hoxhë Breznica” 

                

6 Inicimi i 

bashkëpunimit me 

tur-operatorët 

rajonal 

                

 

 

7 

Përgatitja e një 

katalogu fizik dhe 

zhvillimi i një 
aplikacioni mobil 

me shtigje të 

caktuara 

historike/kulturore 

                

 Ndërtimi i 

Biblotekës të 

Qytetit 

                

8 Restaurimi i kroit 
të fshatit Siboc 

                

 

9 

 

Ofrimi i 

informatave të 
sakta në platforma 
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të hapura të 
internetit 

10 Themelimin e 
Qendrës 

Informative të 

Turizmit 

                

11 Ndërtimi i 
Qendrës Rinore 

në qytet 

                

12 Trajnimi i guidave 

dhe ofrimi i 
tureve te jetës së 

natës 

                

13 Ngritja e një 
aneksi shtes në 

Shtëpin e Kulturës 

në qytet 

                

14 Restaurimi i kroit 
të fshatit Siboc 

                

15 Fillimi i 

gërmimve 

arkeologjike në 
Dardhishtë dhe 

Graboc, faza e (I) 

                

16 Sigurimi i 
transportit publik 

në orët e vona 

                

 

 

17 

Vazhdimi i 

gërmimve 
arkelogjike faza 

(II) 

                

18 Themelimi i një 

shoqate lokale të 
turizmit 

                

19 Ndërtimi i Muzeut 

Etnologjik dhe 
Arkeologjikë me 

Galeri 

                

20 Restaurimi i 

objektit 
shëndetësor në 

Palaj-shëndrrimi 

në bibliotekë 
shumë etnike 

                

21 Restaurimi i 

bunarit 

të”Zenelit”, me 
hapësiren përreth 

në vendbanimin 

Kozaricë 
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22 Vazhdimi i 
gërmimve 

arkelogjike faza 

(III)  

                

23 Ngritja e një 
qendrje rekrative-

sportive dhe 

kulturore në 

fshatin Graboc 

                

24 Restaurimi i 

çeshmes në 

fshatin Palaj 

              

 

  

 

25 

 

Ngritja e një 

përmendorje për 

Gruan 

                

26 Restaurimi dhe 

vedosja e pllakës 
në “Shtëpin 

Muze” në 

Kozaricë 
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13. TABELA ME PROJEKTET E PARAPARA TË IMPLEMENTOHEN 

Nr Emri i projektit Vlera në total Burimet e financimit (%) 

 

Kohëzgjatja Data e 

fillimit 

Grupet e 

targetuara 

Komuna Qeveria Donatorët 

1. Vendosja e pllakave 
informative para 

hapësirave të 
trashëgimisë 

kulturore/natyrore 

 

5,000.00 

Komuna  Donatorët 2 muaj 2019 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

2. Restaurimi i mullirit 

të Behramajve në 

Graboc 

50,000.00 Komuna   4 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

3. Restaurimi i mullirit 

të Hysenajve në 

Graboc 

50,000.00 Komuna   4 muaj 2019 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

4. Vendosja e paneleve 
turistike për 
orientim 

5,000.00  

Komuna 

  

Donatorët 

 

2 muaj 

2019  

5. Pllakë përkujtimore 

dhe hapësira për 

rreth sajë e të rënëve 

në vitin 1930 në 

Breznicë-“Hoxhë 

Breznica” 

10,000.00 Komuna   1 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

6. Inicimi i 

bashkëpunimit me 

tur-operatorët 

rajonal 

2,000.00 Komuna  Donatorët 1 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

7. Përgatitja e një 
katalogu fizik dhe 
zhvillimi i një 
aplikacioni mobil me 
shtigje të caktuara 
historike/kulturore 

1,000.00  

 

Komuna 

  

 

Donatorët 

 

 

2 muaj 

 

2020 

Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

8. Ndërtimi i 

bibliotekës të qytetit 
800,000.00 Komuna MKRS Donatorët 6 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

9. Ofrimi i informatave 
të sakta në 
platforma të hapura 
të internetit 

00,000.00 Komuna   1 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 
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10 Themelimin e 
Qendrës Informative 
të Turizmit 

 Komuna  Donatorët 6 muaj 2020 Qytetarët 

Biznesët 

 

 

11 Ndërtimi i Qendrës 
Rinore në Qytet 

450,000.00 Komuna MKRS Donatorët 12 muaj 2022 Komuna 

Qytetarët 

12 Trajnimi i guidave 
dhe ofrimi i tureve 
te jetës së natës  

2,000.00 Komuna  Donatorët 2 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

13 Ngritja e një aneksi 

shtesë në Shtëpinë e 

Kulturës në qytet 

80,000.00 Komuna  Donatorët  2020 Qytetarët 

Biznesët 

OJQ-të 

14 Restaurimi i kroit të 

fshatit Siboc 
8,000.00 Komuna MKRS Donatorët 10 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 
15 Fillimi i gërmimve 

arkeologjike në 

Dardhishtë dhe 

Graboc, faza e (I) 

30,000.00 Komuna MKRS  6 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

16 Sigurimi i transportit 
publik në orët e 

vona 

 Komuna MKRS Donatorët  6 muaj 2020 Komuna 

Qytetarët 

17 Vazhdimi i 

gërmimve 

arkeologjike faza 

(II) 

40,000.00 Komuna MKRS  3 muaj 2021 Komuna 

Qytetarët 

18 Themelimi i një 

shoqate lokale të 

turizmit 

 Komuna MKRS Donatorët 6 muaj 2021 Komuna 

Qytetarët 

19 Ndërtimi i Muzeut 

Etnologjik dhe 

Arekeologjik me 

Galeri 

1,500,000.0

0 

Komuna OJQ-të Donatorët 1 muaj 2022 Komuna 

Biznesët 

Qytetarët 

20 Restaurimi i objektit 

shëndetsor në Palaj 

dhe shëndrrimi në 

biblotekë shumë 

etnike 

30,000.00 Komuna MKRS Donatorët 8 muaj 2021 Komuna 

Qytetarët 

21 Rregullimi i bunarit i 

“Zenelit” me 

hapësirën përrreth në 

Kozaricë 

27,000.00 Komuna MKRS Donatorët 8 muaj 2022 Komuna 

Qytetarët 

22 Vazhdimi i 

gërmimve 

arkologjike faza III 

30,000.00 Komuna  Donatorët 6 muaj 2022 Komuna 

Qytetarët 
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23 Ngritja e një qendre 

rekrative sportive 

dhe kulturore në 

fshatin Graboc 

700,000.00 Komuna MKRS  6 muaj 2022 Komuna 

Qytetarët 

24 Restaurimi i 

çeshmes në fshatin 

Palaj 

10,000.00 Komuna  Donatorët 6 muaj 2022 Komuna 

Qytetarët 

Biznesët 

25 Ngritja e një 

përmendorje për 

Gruan 

30,000.00 Komuna  Donatorët 2 muaj 2023 Komuna 

Qytetarët 

26 Restaurimi dhe 

vedosja e pllakës në 
“Shtëpin Muze” në 

Kozaricë 

25,000.00 Komuna  Donatorët 4 muaj 2023 Komuna 

Qytetarët 

Total: 3,885,000.00 Në total investime kapitale për (2019-2023) 

 


