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1. Hyrja dhe sfondi 
 
Komuna e Prizrenit shtrihet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës dhe ka një sipërfaqe prej rreth 640 
km2. Përveç tjerash, përparësia gjeografike e kësaj komunë është afërsia me Malet e Sharrit dhe kufizimi 
me Shqipërinë në perëndim dhe me Maqedoninë jug-lindje. Për nga numri i banorëve, renditet si qyteti i 
dytë më i madh në Kosovë me gjithsej 177,781 banorë të regjistruar.1 Strukturën etnike e dominojnë 
shqiptarët me afërsisht 82%. Pjesa tjetër janë boshnjak, turq, romë, ashkali, serb dhe të tjerë.2  
 
Të dhënat arkeologjike vërtetojnë se në territorin e Prizrenit ka ekzistuar një jetë aktive që nga antikiteti 
e këtej. Monumentet kulturo-historike nga periudha të ndryshme, tradita në kultivimin e arteve të 
bukura, artizanalet, përqendrimi hapësinor pranë lumit Lumbardh, shpirti mikpritës dhe i ngrohtë i 
banorëve,  bukuritë e rralla natyrore të Marashit piktoresk dhe të Maleve të Sharrit e bëjnë Prizrenin 
mozaik të kërkesave të turistëve. Ky vend ndryshe njihet si ‘qyteti muze’.3  
 
Regjioni i Prizrenit është njëri ndër tri destinacionit e Kosovës me më së shumti vizitorë.  Vlerësimet nga 
një anketë, e cila është zhvilluar nga PPSE-ja (2017), tregojnë se numri i vizitorëve me fjetje është rreth 
80,000-100,000. Ata/ato qëndrojnë mesatarisht 1.7 natë. Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta për vizitorët 
një ditor, sipas disa vlerësimeve të akterëve të turizmit në këtë Komunë, numri i tyre është diku rreth 
150,000-200,000. Sa i përket vendit të origjinës, nga regjioni dominojnë shqiptarët e Shqipërisë, 
përderisa nga vendet tjera përtej regjionit, dominojnë turqit dhe gjermanët. Duhet theksuar që në dy 
vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri i aziatikëve.  

 
Sipas statistikave të ofertës së akomodimeve të prezantuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) 

në vitin 2016, Prizreni renditet si vendi i tretë në Kosovë për nga numri akomodimeve me gjithsej 54 

njësi. Më shumë njësi operojnë vetëm në Prishtinë (78) dhe Pejë (56). 4  Për nga numri i dhomave dhe 

shtretërve, Prizreni radhitet i dyti (pas Prishtinës) me gjithsej 808 dhoma dhe 1,702 shtretër. Shikuar 

sipas kategorive, hotelet e përbëjnë shumicën me 63%, pasuar nga motelet më 22%; të tjerat (15%) janë 

bujtina, hostele, apartamente për vizitorë, bungalo dhe të ngjashme.5 Norma e shfrytëzimit e këtyre 

njësive akomoduese është afër 29%, sipas anketës së PPSE-së.6 

Të gjitha këto statistika dhe kjo fotografi i përgjithshme tregojnë se Przreni është në mesin e 

destinacioneve me më së shumti turizëm në Kosovë. Të njëjtat gjithashtu sugjerojnë se ka shumë 

mundësi për zhvillim të mëtutjeshëm të sektorit.  

Njëri prej parakushteve për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të turizmit është hartimi i një 

strategjie, e cila i përcakton orientimet zhvillimore të këtij sektori. Duke e parë këtë nevojë, Komuna e 

Prizrenit, përkatësisht Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik, me ndihmën e akterëve të turizmit, 

janë angazhuar për të përpiluar një strategji të turizmit që përfshinë periudhën 2019-2023.  

                                                           
1 ASK (2011). Regjistrimi i Popullsisë. 
2 Ibid. 
3 DTZHE (2017). Prizren – Udhërrëfyes 
4 ASK (2016). Kapacitetet e turizmit (njësitë akomoduese) në Kosovë 
5 Ibid. 
6 PPSE (2018). Anketa e Ofertës së Turizmit në Kosovë 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova
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Strategjia bazohet në një metodologji bashkëkohore për menaxhim të destinacioneve, e cila është 

zhvilluar nga Universiteti Zviceran St. Gallen. Kjo metodologji kryesisht bazohet në rrjedha ekzistuese të 

vizitorëve dhe ofron propozime praktike për adresim të sfidave aktuale. Përmes kësaj strategjie, mes 

tjerash, do të tentohet që të nxitet ardhja e më shumë vizitorëve, të rritet kohëzgjatja e qëndrimit të 

tyre dhe shpenzimet e tyre, duke iu ofruar shërbime kualitative turistike.  

Përmbajtja në vazhdim është siç vijon. Seksioni 2 ofron statistika të turizmit në aspekt global dhe 

shpalos trendët kryesore në këtë nivel. Seksioni 3 shpjegon gjithë procesin e hartimit të kësaj strategjie. 

Seksioni 4 renditë një listë potenciale të rrjedhave të vizitorëve dhe shfaq përzgjedhjen e atyre me 

prioritet. Seksioni 5 prezanton analizën e përgjithshme SWOT, ku përfshihen përparësitë dhe dobësitë 

në njërën anë, si dhe mundësitë dhe kërcënimet në anën tjetër. Seksioni 6 ofron një hartëzim të të 

gjithë akterëve dhe funksioneve relevante të turizmit në Prizren, përfshirë edhe mbështetësit aktiv në 

nivel lokal dhe qendror, si dhe ambientin rregullues. Seksioni 7 prezanton një pasqyrë të rrjedhave të 

përzgjedhura të vizitorëve, duke u fokusuar te profili, motivi i vizitës, ndikuesit, përparësitë dhe gjerat që 

funksionojnë, si dhe sfidat kryesore.  Seksioni 8 përshkruan vizionin e përbashkët për zhvillim të sektorit 

të turizmit. Seksioni 9 përfshinë veprimet e propozuara për adresim të sfidave/mungesave dhe nevojave 

kryesore të turizmit.  Seksioni 10 prezanton planin e punës. Në fund, Seksioni 11 ofron disa indikatorë 

për matje të zhvillimit të turizmit dhe progresit të përgjithshëm në zbatim të strategjisë, ku mes tjerash, 

propozohet edhe mekanizmi që garanton implementimin. 

 

  



6 
 

2. Trendet globale të turizmit 
 

Turizmi është njëri ndër sektorët me të mëdhenj në ekonominë globale, dhe po shënon një ritëm të 

hovshëm të rritjes. Numri i ardhjeve të turistëve ndërkombëtarë është ngritur nga 25 milion sa ishte në 

vitin 1950 në 1.2 miliard në vitin 2016. Parashikimet janë që në vitin 2030, numri i përgjithshëm i 

ardhjeve të arrijë në 1.8 miliard. Destinacionet që vizitohen më së shumti nga turistët janë Franca, 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Spanja dhe Kina. Kohëve të fundit, rritje e konsiderueshme e 

numrit të vizitorëve është shënuar në vendet aziatike dhe ato afrikane.  Në anën tjetër, SHBA-të dhe 

Kina janë burimet kryesore të turizmit (në bazë të numrit dhe shpenzimeve) në botë. 7 

Figura 1: Numri i ardhjeve të turistëve ndërkombëtarë (1950-2030) 

 

    Burimi: UNWTO 2017 

Ky sektor luan një rol sinjifikant në zhvillim ekonomik, duke ndikuar posaçërisht në krijim të vendeve të 

punës dhe në rritje të eksportit të shërbimeve.   Në vitin 2016, ky sektor (duke përfshirë ndikimin e tij te 

gjerë) ka kontribuar në ekonominë botërore me 7.6 bilion USD, ka qenë përgjegjës për krijimin e rreth 

292 milion vende të punës. Për t’i vendosur gjërat në perspektivë, turizmi thjesht përbën rreth 10% të 

ekonomisë së botës dhe vendeve të punës, si dhe 30% të eksportit të shërbimeve.8 

Me dinamikat e reja socio-ekonomike, turizmi si sektor ka shënuar transformimet e veta ne nivele të 

ndryshme. Më poshtë, janë të paraqitura trendet kryesore të zhvillimit të këtij sektori në botë sot: 

 

Përjetimi/Eksperienca  Ditëve të stome turistët janë shumë të interesuar që të përjetojnë destinacione 

turistike të cilat janë të veçanta dhe autentike. Turistët nuk po mjaftohen 

vetëm me një vizitë të thjeshtë; ata tash janë të interesuar më shumë për 

                                                           
7 UNWTO (2017). Trendet gobale të turizmit. 
8 “World Travel and Tourism Council” (2017). Udhëtimi dhe turizmi: Impakti ekonomik global dhe sfidat 2017 
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kulturën dhe historikun e destinacionit, të kenë aventura që mbahen mend 

gjithë jetën dhe aktivitete të ngjashme interaktive të cilat e bëjnë përjetimin e 

paharrueshëm. Më një fjalë, aspekti i përjetimit është shndërruar në diçka 

qenësore në turizmin bashkëkohor.  

Transformimi digjital Përcaktimi për destinacionet dhe rezervimet në të shumtën e rasteve (82%) 
bëhen përmes platformave online (booking.com, tripadvisor, trivago, airbnb – 
sa për t’i nënvizuar disa nga to). Rezervimet përmes telefonave mobil gati se 
janë dyfishuar krahasuar me vitin 2016 – nga 31% në 49%. I gjithë ky 
transformim, përveç tjerash, ofron mundësi që e gjithë oferta para, gjatë dhe 
pas udhëtimit të jetë më lehtë e menaxhueshme dhe përgjithësisht më e 
veçantë.   
 
Transformimet digjitale kanë ofruar mundësi që konsumatorët të kenë më të 
lehtë t’i ndajnë përshtypjet e tyre përmes vlerësimeve online. Kjo në njërën 
anë e bën që të reduktohet asimetria e informacionit në anën e kërkesës dhe 
njëkohësisht i nxit ofertuesit t’i përmirësojnë produktet dhe shërbimet e tyre. 
   

Siguria  Siguria është njëri nga aspektet më vitale në promovim dhe zhvillim të turizmit. 
Suksesi i një destinacioni turistik varet nga aftësia e vendit për të ofruar 
ambient të sigurt për vizitorët. Kjo çështje është bërë edhe më e rëndësishme 
në vitet e fundit me përhapjen e akteve terroristë dhe epidemive të ndryshme. 
 
Duhet theksuar se përveç sigurisë fizike, në ditët e sotme mbrojtja dhe 
integriteti i të dhënave, siguria në ushqim dhe në shëndet në përgjithësi janë 
aspekte përcaktuese për t’i bindur turistët ta vizitojnë një vend. 
 

Qëndrueshmëria Aspekti i qëndrueshmërisë është bërë aq i rëndësishëm sa që kohëve të fundit 
po organizohen edhe protesta në rrugë për ta ndaluar mbi-turizmin, i cili në 
formë të pakontrolluar po degradon destiancionet turistike.  
 
Si rezultat i këtij frustrimi, gjithnjë e më shumë është duke u punuar që të 
zhvillohen praktika që promovojnë sjellje të qëndrueshme, e cila e mbron 
ambientin dhe banorët lokal, duke mos i sakrifikuar të hyrat nga turizmi.  
 

Tregjet e reja  Tregjet aziatike: ritmi i shpejtë i zhvillimit ekonomik, hapja e tregut, dhe 
lehtësirat e ofruara në udhëtim, kanë bërë që Azia të bëhet ndër tregjet me të 
mëdha të turizmit në botë.  Në nivel të shteteve, Kina është burimi kryesor me 
rritjen më të shpejt të turistëve të jashtëm, dhe që nga 2012 është shpenzuesi 
më i madh në turizmin ndërkombëtar. 
 
Mijëvjeçarët: të nxitur nga udhëtimet të mbushura me përvoja si dhe nga 
rrjetet sociale, mijëvjeçarët janë shndërruar në një kategori të turistëve që 
kanë rol të rëndësishëm në formësimin e turizmit në botë.   
 
Udhëtaret gra solo: interesimi dhe numri i udhëtareve gra solo është duke u 
rritur gradualisht, veçanërisht në tri vitet e fundit. Për ilustrim, mesatarja e 
kërkimeve në google për këtë kategori është rritur për 52% krahasuar me vitin 
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paraprak. Për më shumë, sipas TripAdvisor, në vitin 2015, nga të gjitha gratë 
udhëtare, 74% kanë udhëtuar solo ose kanë qenë duke planifikuar të 
udhëtojnë në këtë mënyrë. 
 
Pensionistët (65+): pensionistët janë udhëtarë mjaft intenziv dhe segment 
qenësor i turizmit në botë. Në mesatare, përbëjnë rreth 20% të turizmit 
ndërkombëtar. Një nga arsyet pse ata udhëtojnë është koha e lirë që e kanë në 
pension. Ata synojnë të kuptojnë më shumë mbi historinë e vendeve dhe të 
kenë mundësi për socializimi.  
 

 

  



9 
 

3. Metodologjia dhe procesi  
 

Për ta hartuar këtë strategji, ekipi është bazuar në  “Modelin e St.Gallen për menaxhim të destinacionit” 

(SGDM), si një qasje alternative për t’i kuptuar sjelljet dhe dinamikat komplekse të turistëve. Në 

bërthamën e saj, kjo qasje ka analizimin e rrjedhave strategjike të turistëve, duke synuar që t’i shpjegojë 

faktorët që ndikojnë në sjellje të caktuar të turistëve dhe ndërlidhjet që e përcaktojnë kërkesën dhe 

ofertën.  

Metodologjia në fjalë është zhvilluar duke u bazuar në përvoja praktike nga 30 destinacione turistike dhe 

nga zhvillimet e fundit në menaxhim të destinacionit. Gjatë viteve të fundit, kjo metodologji është duke 

u u promovuar dhe implementuar suksesshëm nga Swisscontact-i në projektet e saja zhvillimore nëpër 

botë. E njëjta është përdorur së fundi edhe në zhvillimin e strategjisë së turizmit në Komunë ne 

Prishtinës.  

Shikuar në përgjithësi, ky model ka pasur një rol kyç në pasqyrimin e turizmit në Komunën e Prizrenit, 

veçanërisht në identifikimin e profilit dhe sfidave të turistëve. Gjatë aplikimit të saj, kjo metodologji 

është modifikuar dhe plotësuar me mjete metodologjike shtesë, për t’iu përshtatur kontekstit dhe 

specifikave të vendit. 

Më poshtë përshkruhen katër hapat kryesorë të procesit të hartimit të strategjisë, nga fillimi deri në 

përfundim. Gjatë gjithë këtij procesi është konsultuar literatura, për të kuptuar më shumë mbi praktikat 

e suksesshme ndërkombëtare.  
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Figura 2: Hapat kryesorë gjatë hartimit të strategjisë 

 

4. Prioretizimi i rrjedhave të vizitorëve  
 
Në mënyrë që veprimet e propozuara të strategjisë të jenë sa më konkretizuara, ka qenë e nevojshme 
që të përzgjidhen rrjedhat e vizitorëve me më së shumti potencial në Komunën e Prizrenit. Para se të 
bëhej prioritetizimi, fillimisht janë zhvilluar takime për të përgatitur një listë të gjatë me rrjedhja 
potenciale të vizitorëve. Për të siguruar sa më shumë objektivitet në proces të prioritetizimit, në 
bashkëpunim me DTZHE, janë identifikuar 7 kritere dhe janë peshuar sipas rëndësisë së tyre (shih 
Tabelën 1). Më tutje, përfaqësuesit e DTZHE-së së bashku me akterë tjerë të turizmit, janë ftuar që të 
bëjnë vlerësimin e secilës rrjedhë të vizitorëve karshi kritereve me nota nga 1 deri në 5, ku 1 - mungesë 
potenciali, ndërsa 5 - potencial të plotë. Në fund, vlerësimet individuale janë peshuar dhe është 
gjeneruar një mesatare e përgjithshme.   
 

Tabela 1: Kriteret e vlerësimit të rrjedhave potenciale të vizitorëve 

Kriteret e vlerësimit  Peshimi  

Potenciali për rritje të numrit të vizitorëve  20% 

Potenciali për të shpenzuar 20% 

Potenciali për gjenerim të vendeve të punës (për të rinj dhe gra)  20% 

Potenticali për qëndrueshmëri ekonomike, socio-kulturore dhe ambientale.  15% 

1. Punëtoria 
fillestare

•Si hap i parë i procesit ka qenë organizmi i një punëtorie fillestare me akterë të ndryshëm të turizmit
(përfaqësues të MTI-së dhe komunës; tur-operatorë; pronarë të akomodimeve dhe restoraneve;
përfaqësues të organizatave lokale etj.) me qëllim të: informimit të tyre mbi metodlogjinë;
mbledhjes së të dhënave fillestare mbi sjelljen e rredhjave të ndryshme të turizmit dhe për ta
përcaktuar vizionin e përgjithëm të turizmit në Prizrenit .

2. Takimet 
individuale 
me akterë 

•Pas analizimit të të dhënave fillestarë dhe përcaktimit të rrjedhave prioritare të turizmit, janë 
realizuar mbi 20 takime individuale me akterë për t'i verifikuar dhe plotësuar më tutje të dhënat e 
mbledhura në puëntori, si dhe për t'i identifikuar intervenimet/veprimet e nevojshme. 

3. Punëtoria 
me komunën

•Pas identifikimit të intervenimeve/takimet nga takimet individuale, është organizuar një grup
punues me përfaqësues relevantë të komunës. Qëllimi ka qenë që të harmonizohen
intervenimet/veprimet e propozuara me planifikimet e komunes, si dhe përfshirja e propozimeve
shtese për t'i adresuar problemet e turizmit dhe për të avancuar atë. Njëkohësisht është hartuar
plani i punës.

4. Validimi 
final

•Në fund, draft strategjia është ndarë me të gjitha palët, së bashku me gjetjet kryesore dhe 
intervenimet/veprimet e propozuara. Ky hap ka shërbyer për t'i validuar më tutje të dhënat dhe 
intervenimet e propozuara, para finalizimit të strategjisë. 
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Potenciali për angazhim të akterëve të turizmit 10% 

Ndërlidhja me synimet strategjike të qytetit 10% 

Potenciali për zhvillim të suksesshëm të intervenimeve 5% 

 

Tabela 2 paraqet renditjen e të gjitha rrjedhave të vizitorëve sipas vlerësimeve të bëra nga akterët e 

turizmit në Komunën e Prizrenit.  Nga të gjitha rrjedhat potenciale, vetëm 10 të parat, të cilat kanë 

vlerësim mestar mbi 70%, do të trajtohen më tutje në këtë strategji. Duhet potencuar se renditja nuk 

luan ndonjë rol të veçantë në veprimet e propozuara, sepse qëllimi kryesor i këtij vlerësimi ka qenë 

ndarja e rrjedhave me më shumë prioritet prej atyre me më pak prioritet.   

Tabela 2: Prioritetizimi  i rrjedhave të vizitorëve 

Rrjedhat e vizitorëve  
Mesatarja e 
vlerësimeve 

RV1 Eksploruesit e trashëgimisë kulturore  81% 

RV2 Vizitorët nga Shqipëria gjatë vikendeve  77% 

RV3 Diaspora: eksploruesit e rinj 77% 

RV4 Vizitorët e DokuFest-it me qëndrim më të gjatë 76% 

RV5 Vizitorët kulturor nga Turqia  74% 

RV6 Vizitorët e Maleve të Sharrit për aktivitete dimërore 73% 

RV7 Grupet aziatike në ture ballkanike 72% 

RV8 Pjesëmarrësit e seminareve të punës  71% 

RV9 Grupet që bëjnë 'hiking' në Malet e Sharrit 70% 

RV10 Vizitorët që bëjnë shopping për ahengje familjare  70% 

RV11 Udhëtarët për qëllime pune 69% 

RV12 Vizitorët e festivaleve tjera kulturore të ndryshme nga Dokuest-i 68% 

RV13 Vizitorët një ditor të DokusFest-it 68% 

RV14 Vizitorët nga vendet tjera të Kosovës gjatë vikendeve 68% 

RV15 Grupet e penzionerëve në ture Ballkanike 67% 

RV16 Vizitorët gjatë muajit të Ramazanit 62% 

RV17 “Backpackers” me buxhet të ulët që eksplorojnë Ballkanin 56% 

RV18 Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në ekskurzione  50% 
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5. Analiza SWOT 
 

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

Prizren, dhe njëkohësisht i nxjerr në pah mundësitë përkatësisht kërcënimet kryesore.  

Figura 3: Analiza SWOT për sektorin e turizmit në Prizren 

 

 

Përparësitë:

- Trashëgimia kulturore

- Tradita mikëpritëse e qytetit

- Fryma multi-kulturore

- Qasja përmes autostradës Ibrahim Rugova 
dhe asaj të Shqipërisë

- Pozita gjeografike - afërsia me  
Shqipërinë dhe Maqedoninë

- Natyra e bukur e Maleve të Sharrit 

- Gatishmëria e institucioneve lokale për 
përkrahje të turizmit

- Kuzhina tradicionale (psh. Djathi i Sharrit)

- Ekzistenca e veprimtarive artizanale (psh. 
punimet e filigranit)

- Guidat e licensuara 

Dobësitë:

- Mungesa parkingjeve të qasshme dhe të 
konvenueshme

- Pengesat në qasje të objekte të 
trashëgimisë kulturore

- Mos-promovimi i guidave lokale

- Mungesa e brendimit të qytetit  

- Qëndrimet e shkurtra

- Mbeturinat afër atraksioneve kryesore 
turistike 

- Mungesa e një mekanizmi për bashkepunim 
të akterëve të turizmit

- Percepsioni negativ nga ndërkombetarët

- Numri i limituar i restoraneve me kuzhinë 
tradicionale

- Mungesa e produkteve turistike

Mundësitë:

- Përmirësimi i rrjedhës së informacionit 
përmes qëndrave informuese, 
katalogjeve dhe mjeteve tjera digjitale

- Brendimi i identietit të Prizrenit dhe 
promovimi i tij

- Promovimi i traditës artizanale

- Lehtësimi i qasjes në objekte të 
trashëgimisë kulturore

- Ngritja e kapaciteteve njerëzore

- Zhvillimi i produkteve dhe aktiviteteve 
turistike

- Pëmirësimi i infrastrukturës 

Kërcënimet:

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

- Konkurrenca nga vendet tjera të rajonit

- Mos-stabilitetit politik në nivel vendi 

- Mungesa e gatishmërisë për t'i 
komercializuar produktet

- Krizat potenciale ekonomike në vendet që 
janë burim i turizmit
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6. Hartëzimi i akterëve dhe funksioneve kryesore 
 

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

në Prizren në njërën anë, si dhe njëkohësisht hedhë dritë mbi akterët mbështetës aktiv dhe ambientin 

mundësues/rregullues. Figura 4 paraqet në formë ilustrative relievin e përgjithshëm.   

Figura 4: Akterët dhe funksionet relevante të turizmit 

 

 

6.1. Akterët parësor 
 

Tur-operatorët 

Nga afërsisht 20 tur-operatorë të licencuar në gjithë Kosovën, pesë prej tyre e kanë Prizrenin si 

destinacion kryesor. Nga këta pesë, tre prej tyre janë me lokacion në Komunën e Prizrenit. Itineraret dhe 

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

dhe kohës që kanë në dispozicion. Duhet theksuar se ka edhe itinerare të parapërcaktuara, të vendosura 

në ueb-sajte të tyre. Ekzistojnë mbi 20 guida të licencuara, kryesisht nga PPSE-ja dhe GIZ-i gjerman. 

Fluksi më i madh i vizitorëve vjen nga tur-operatorët rajonal, kryesisht të vendosur në Shqipëri dhe 

Maqedoni. Disa prej tyre – në fakt një numër i vogël – i angazhojnë guidat lokale. 

Transporti 

Linjat urbane dhe urbano-periferike të qytetit të Prizrenit mbulohen nga autobusët e trafikut urban. 

Para dy vitesh, janë dizajnuar materialet grafike informuese, përkatësisht hartat e linjave urbane, 

përfshirë: orarin e shërbimit të këtyre linjave, shenjëzimet e stacioneve urbane dhe shenjëzimet brenda 

autobusëve. Gjithashtu, ekzistojnë linja të rregullta të autobusëve që lidhin qytetin me vendet tjera të 

Kosovës dhe rajonin. Vlen të nënvizohet se autostrada e Shqipërisë dhe lidhja e saj me atë të Kosovës ka 

nxitur fluks të madh të vizitorëve nga Shqipëria.   

Akomodimet 

Në gjithë regjionin e Prizrenit operojnë rreth 54 njësi akomoduese, me 808 dhoma dhe me 1,702 

shtretër. Shikuar sipas statusit ligjor, shumica e tyre, apo 94%, janë biznese individuale. Nga të gjitha 

njësitë akomoduese (54), 34 janë hotele, 12 motele, 1 bujtinë, 3 hostele, 1 apartment për vizitorë dhe 3 
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bungalo. Duhet theksuar se këto të dhëna janë të vitit 2016.9 Në ndërkohë, janë shtuar diku rreth 10 

AirBnB apartamente. Norma mesatare e shfrytëzimit të akomodimeve në Prizren është 29% - ku piku i 

shfrytëzimit është në Korrik (54%) dhe Gusht (57%).10 Prej të gjitha akomodimeve, 90% e tyre kanë edhe 

nga një restorant si pjesë të integruar të biznesit. Sipas intervistave të realizuara, në krahasim me vendet 

fqinje, çmimi i njësive akomoduese, sidomos hoteleve, është më i lartë. Numri i përgjithshëm i të 

punësuarave në njësi akomoduese është mbi 340.  

Atraksionet  

Atraksionet kulturore-historike 

Duke qenë se Prizreni gjithmonë ka qenë udhëkryq i kulturave të ndryshme të cilat kanë jetuar pranë 

njëra tjetrës, ka arritur të trashëgojë  një numër të madh të hapësirave kulturore-historike – shumë të 

vlefshme për promovim të turizmit. Sipas vlerësimeve të fundit, në këtë rajon janë mbi 450 

objekte/monumente të trashëgimisë kulturore.11 Ndër atraksionet kulturore-historike më të 

popullarizuara sot janë: Kompleksi Lidhja e Prizrenit, Kalaja e Prizrenit, Shatërvani i Prizrenit, Xhamia e 

Sinan Pashës, Kisha e Shën Premtës (Levisha), Kisha e Shën Gjorgjit, Hamami i Gazi Mehmed Pashës, 

Muzeu Arkeologjik - Hamami i Shemsidin Beut dhe Sahat kulla dhe Muzeu Etnologjik.  

Atraksionet natyrore 

Përveç atraksioneve kulturore-historike, Prizreni është i pasur edhe me atraksione të veçanta natyrore. 

Sipas gjetjeve të fundit, është vlerësuar të jenë rreth 44 atraksione natyrore në këtë zonë.12 Liqeni i 

Jazhnicës, liqeni i Livadicës, lumi Drini i Bardhë, burimi i Lumbardhit, ujëvarat e Lumbardhit, ujëvarat e 

Konjushës, maja e Bistrës, maja e Koblicës, maja Arnenit, janë disa nga atraksionet natyrore të vendit.  

Festivalet 

Qyteti i Prizrenit njihet për organizim të festivaleve kulturore, të cilat gjenerojnë shumë vëmendje, disa 

prej tyre madje edhe ndërkombëtare. Festival ndërkombëtar i filmit të shkurtër,  DokuFest; festivali  me 

goma në lumin e Lumbardhit, 40 Bunar Fest; festivali i këngës qytetare, Zambaku i Prizrenit; festivali i 

automobilave të vjetër, “Old Timer Fest”; festivali i muzikës dhe aktivimit, NGOM Fest; festivali 

tradicional folklorik, Hasi Jehon; janë disa nga festivalet tradicionale të që organizohen në Komunën e 

Prizenit.  

Restorantet  

Bazuar në platformën TripAdvisor, në regjionin e Prizren-it operojnë gjithsej 38 restorante/vende 

ushqimi të qasshme për turistë.13 Krahasimisht, ka më pak restorante/vende për ushqim se në regjionin 

e Prishtinës, Ferizajt dhe Gjilanit. Numri më i madh i tyre janë me lokacion rrugës për në Prevallë. Duhet  

theksuar se në qytet ekziston një numër i limituar i restoranteve ekskluzive që shërbejnë ushqim 

                                                           
9 ASK (2016). Kapacitetet e turizmit (njësitë akomoduese) në Kosovë 
10 PPSE (2018). Anketa e Ofertës së Turizmit në Kosovë 
11 Intervista me akterë të turizmit. 
12 DTZHE. Dokumenti Strategjik për Zhvillimin e Turizmit dhe Planet e Veprimit 
13 TripAdvisor (2018). Makina Kërkuese  
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tradicional. Për më shumë, një përqindje neglizhuese e tyre ofrojnë hapësira për konferenca apo 

seminare.  

6.2. 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.  

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.  

Asociacioni Turistik i Rajonit Jugor të Kosovës (ATRJK) 

ATRJK-ja është një shoqatë roli i së cilës është të koordinojë angazhimet e institucioneve lokale dhe të 
ndërmarrjeve private në promovimin e turizmit, sikurse edhe përmirësimin e qasjes në objektet 
kulturore-fetare.  

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. CHwB 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. 

Rrjeti i Organizatave Kulturore të Prizrenit (RROK)  

RROK-u është një rrjet joformal i organizatave të kulturës në Komunën e Prizrenit. Misioni i këtij rrjeti 
është arritja e një ekonomie të zhvilluar lokale në Prizren përmes pasurimit dhe strukturimit të ofertës 
turistike bazuar në rritjen e cilësisë dhe vëllimit të aktiviteteve kulturore.  

Ec Ma Ndryshe 

Ec Ma Ndryshe është një organizatë që angazhohet për qytetari aktive në formësimin e ambientit 
jetësor duke nxitur organizim të mirëfilltë të komunitetit, demokratizim të institucioneve dhe pasurim të 
jetës kulturore në qendrat kryesore të Kosovës, me fokus në Prizren.  

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 Swisscontact-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 
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produkteve turistike, përmirësimin e atraksioneve turistike, promovimin e Kosovës dhe ofrimin e 

trajnimeve për punë në këtë sektor. Këtë vit ky projekt nënshkroi një marrëveshje mirëkuptimi me 

Komunën e Prizrenit për zhvillimin e sektorit të turizmit në këtë rajon. Në mesin e aktiviteteve të 

përbashkëta të parapara është edhe zhvillimi i kësaj strategji. Projekti është në fazën e dytë të tij, e cila 

ka filluar nga viti 2018 dhe do të zgjasë deri më 2021.   

USAID Empower 

Ky projekt mbështetet nga USAID dhe SIDA, ndërsa implementohet nga Cardno. Qëllimi i përgjithshëm i 
këtij projekti është krijimi i vendeve të punës. Në industrinë e turizmit, projekti ofron mbështetje për 
zhvillimin e turizmit të aventurave dhe ofrimin trajnimeve për avancim të shkathtësive. Projekti është në 
vitin e fundit të fazës së parë të impelmentimit që ka filluar në vitin 2014. Faza e dytë pritet të fillojë në 
vitin 2019 dhe të vazhdojë për tri vite tjera.  

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. 

6.3. 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. Në anën tjetër, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) 

është organi në përgjegjësi për promovimin e turizmit. 

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. 

Qendra Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Prizren (QRTK) 

QRTK në Prizren është organ në kuadër të MKRS-së. Roli i saj është është promovimi, mbrojtja dhe 

hulumtimi në fushën e trashëgimisë kulturore në mënyrë të organizuar dhe sistematike. Në 

veçanti, qëllim i QRTK-së është inventarizimi i objekteve të trashëgimisë kulturore në Rajonin e Prizrenit.  

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)  



18 
 

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 Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik  

Kjo është drejtoria përgjegjëse për zhvillim të turizmit dhe zhvillimit ekonomik lokal në Komunën e 

Prizrenit. Edhe pse kjo drejtori punëson 3 zyrtarë të cilën janë të mandatuar që të merren me zhvillim të 

turizmit, së fundi PPSE-ja po e mbështet këtë drejtori me staf dhe me asistencë teknike.   

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 tё 

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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7. Pasqyra e rrjedhave të vizitorëve 
 

Gjendja e turizmit në Komunën e Prizrenit është analizuar nën thjerrëzën e 10 rrjedhave strategjike të 

vizitorëve.  Secila rrjedhë përbën një segment të caktuar 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,  Tabela 3 tenton të ofrojë përgjigje për pyetjet e listuara më poshtë. 

Të kihet parasysh se të dhënat për këtë diagnozë të gjendjes janë mbledhur nga punëtoria fillestare dhe 

nga takimet e vazhdueshme me akterë të turizmit, por jo nga një anketë me rigorozitet shkencor. Thënë 

këtë, të dhënat duhet trajtuar me kujdes.  

Përparësitë dhe sfidat mund të përfshijnë më shumë se një rrjedhë të vizitorëve.  Megjithatë, për t’u 

mos përsëritur, është tentuar që ato të paraqiten vetëm te rrjedha e cila është më së shumti relevante.  

• 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? 

• Çka funksionon? 

• Çka nuk funksionon/mungon? 

• Cilat janë sfidat? 
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Tabela 3: Pasqyra e rrjedhave të vizitorëve 

Emri i 
rrjedhës së 
vizitorëve 

Profili (vendi i origjinës, mosha, niveli 
ekonomik, ditët e qëndrimit, potenciali 
shpenzues, periudha e vizitës etj.) 

Motivi i vizitës 
(atraksioni dhe 

akterët 
kryesor) 

Ndikuesi 
kryesor i 

vizitës 

Çka 
funksionon? 

Cilat janë 
përparësitë? 

Çka nuk funksionon/mungon? 
Cilat janë sfidat? 

RV1:  
Eksploruesit 
perëndimor 
të 
trashëgimisë 
kulturore 

Dominojnë vizitorët nga Gjermania, 
Evropa Qendrore, Skandinavia dhe ShBA-
të. Vijnë si pjesë e tureve Ballkanike dhe 
në formë vetanake. 
 
Ata që janë pjesë e tureve Ballkanike 
zakonisht vijnë brenda ditës – pra nuk 
qëndrojnë asnjë natë në Prizren.  
Vlerësohet të jenë rreth 10-15 grupe me 
nga 20 vizitorë (pa e përfshirë dimrin). Ata 
të cilët vijnë individualisht zakonisht 
qëndrojnë 1-2 natë në Prizren; qëndrimin 
e bëjnë në hotele. 
 
Mosha dominuese është mbi 50 vjeçare. 
Ata që vijnë si pjesë e tureve,  përveç 
ushqimit, kryesisht nuk shpenzojnë. Të 
tjerët që vijnë individualisht shpenzojnë  
50 EUR gjatë qëndrimit të tyre. 
 
Periudha kur vjen më së shumti kjo 
kategori e turistëve është Maj-Tetor; 
periudha e verës është pak më e qetë. 
 
Pikat që kryesisht vizitohen (shumica nga 
jashtë): Shatërvani, Ura e Gurit, Xhamia e 
Sinan Pashës, Kisha e Shën Premtës, Kisha 
Katolike, Kalaj e Prizrenit, Lidhja e 
Prizrenit, Hamamin e Gazi Mehmet Pashes 
etj. 

Vizita e 
monumenteve 
të trashëgimisë 
kulturore. 
 
Vizita e të gjitha 
vendeve të 
Ballkanit. 
 
Eksplorimi i një 
vendi të ri.  
 
 

Tur-operatorët 
nga 
Maqedonia, 
Shqipëria dhe  
Bullgaria. 
 
Platformat 
online si psh. 
Booking.com  
 

Hapësirat e 
trashëgimisë 
kulturore-
historike nga 
periudha të 
ndryshme. 
 
Distanca e afërt 
në mes të 
monumenteve 
kulturore-
historike. 
 
Hotelet me 
vlerësime të larta 
sipas 
booking.com 
 
Standardi i lirë i 
jetës.  
 
Guidat e 
licencuara. 
 
Afërsia me 
Shqipërinë dhe 
Maqedoninë. 

Organizimi dhe funksionimi jo i 
duhur i Qendrës Informative të 
Turizmit. 
 
Qëndrimi i shkurtër i vizitorëve. 
 
Udhëheqja e turit në Prizren nga 
guidat e huaja, jo ato vendase.  
 
Mbeturinat në qytet, posaçërisht 
te Kalaja e Prizrenit 
 
Orari i hapësirave të trashëgimisë 
kulturore nuk është i favorshëm 
për turistë të huaj; nuk punojnë 
gjatë vikendeve. 
 
Numri i limituar i restoranteve që 
ofrojnë ushqim nga kuzhina 
tradicionale. 
 
Mungon një teleferik që bën 
bartjen e vizitorëve të 
moshuar/një ditor për në Kala të 
Prizrenit. 
 
Nuk ka pllaka informuese të 
standardizuara që tregojnë mbi 
historinë e trashëgimisë 
kulturore. 
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RV2:  
Vizitorët nga 
Shqipëria 
gjatë 
vikendeve 

Vijnë nga vende të ndryshme të 
Shqipërisë. Ata/ato që vijnë nga veriu i 
Shqipërisë kryesisht vijnë brenda ditës, 
përderisa ata nga jugu janë me 1-2 natë 
fjetje. 
 
Kryesisht vijnë familjarë  me automjete të 
tyre private. Ka edhe grupe (mirëpo jo 
shumë) që vijnë përmes tur-operatoreve 
nga Shqipëria dhe Kosova.  
 
Ata vijnë pothuajse gjatë gjithë vitit duke 
përjashtuar deri diku vetëm periudhën e 
verës të cilën e shfrytëzojnë për të bërë 
plazhe. 
 
Dimrit zakonisht shkojnë në Prevallë – 
janë klasë më e lartë. 
 
Fluks i madh i tyre është në kohë të 
festave, sidomos me 28 Nëntor për shkak 
të Lidhjes së Prizrenit. 
 
Janë kryesisht udhëtarë me potencial 
shpenzimi.  
 
Gjatë qëndrimit të tyre i vizitojnë 
atraksionet në vijim: Lidhjen e Prizrenit, 
Kalanë e Prizrenit, Kishën Katolike dhe 
Ortodokse, Shatërvanin, Marashin etj. 
 
Disa prej tyre e shfrytëzojnë Prizrenin 
edhe për të bërë shoping.  
 
 
 
 
  

Ndjenja e 
vëllazërisë.  
 
Trashëgimia 
kulturore dhe 
historike e 
qytetit. 
 
Diversiteti 
arkitektonik . 
 
Afërsia që është 
krijuar nga rruga 
e kombit.  
 

Referencat 
nga miqtë  
kosovarë që e 
vizitojnë verës 
Shqipërinë 
 
Tur-operatorët 
nga Shqipëria 
dhe Kosova.  
 
Në përgjithësi 
fjala e gojës.  

Mirëpritja dhe 
miqësia e 
njerëzve. 
 
Lidhja rrugore me 
vende të 
ndryshme nga 
Shqipëria.  
 
Komunikimi, 
meqenëse flitet 
një gjuhë. 
 
Bukuritë natyrore 
të Malit të Sharrit. 
 
Pista për skijim 
amator në 
Prevallë.  
 
Numri i 
mjaftueshëm i 
restoranteve 
(gjithsej 25) 
rrugës për në 
Prevallë.  
 
Qasja në Lidhje të 
Prizrenit. 
 
Qendra historike 
e qytetit.  
 
 
 
 

Nuk ka aktivitete kulturore ose të 
ngjashme të cilat e zgjasin kohën 
e qëndrimit dhe rrisin 
shpenzimet. 
 
Nuk ka të dhëna të sakta mbi 
fluksin e vizitorëve nga Shqipëria 
që qëndrojnë në Prizren.  
 
Renovimi i stërzgjatur i Hamamit 
të Gazi Mehmet Pashës. 
 
Numri i limituar i shportave të 
mbeturinave që ndikon në pa 
pastërti. 
 
Bashkëpunimi i limituar me 
shoqata të ndryshme nga 
Shqipëria (psh. shoqata të grave). 
 
Nuk promovohen mjaftueshëm 
veprimtaritë artizanale.  
 
Nuk ka suvenire autentike me 
motive kombëtare të cilat shiten 
në Lidhje të Prizrenit ose në 
hapësira tjera kulturore. 
 
Çmimet e larta të parkingut në 
qytet.  
 
Jeta e natës përfundon herët.  
 
Numri i pamjaftueshëm i AirBnB 
apartmenteve.  
Mungesa e shërbimeve tjera 
argëtuese ne restorante. 
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RV3: 
Diaspora: 
eksploruesit e 
rinj 
 

Kryesisht vijnë nga Gjermania dhe Zvicra – 
dy vendet ku janë të koncentruar diaspora 
kosovare.  
 
Mosha e tyre ndryshon nga 18 deri 30 
vjeç; dominojnë studentët.  
 
Kohën e ardhjes e kanë kryesisht në 
pushime të verës ose të dimrit.  
 
Vijnë pothuajse çdo vit; ndodhë që vijnë 
dhe dy herë brenda vitit.  
 
Kur vijnë solo, qëndrimi i tyre është 1 deri 
në 2 javë.  
 
Kanë potencial për të shpenzuar.   
 
Përjashto jetën e natës, nuk zhvillojnë 
aktivitete tjera për përjetim të kulturës.  
 
Gjatë verës shpesh herë shkëputen për 
disa ditë për në bregdet të Shqipërisë. 
 
Kryesisht qëndrojnë tek të afërmit. 
Kohëve të fundit kanë filluar t’i 
shfrytëzojnë edhe njësitë akomoduese  
 
Udhëtimin e bëjnë me aeroplan; shumica 
me bileta të lira të planifikuara më herët. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizita e të 
afërmeve dhe 
shoqërisë. 
 
Mbajtja e 
lidhjeve me 
vendin e 
origjinës.  
 
Gjetja e 
partnerit/partne
res.  
 
Krijimi i 
shoqërisë dhe 
praktikimi i 
gjuhës.  
 
Pjesëmarrja në 
ahengje.  

Prindërit dhe 
familjarët në 
Kosovë.  
 
Vijnë 
vazhdimisht 
në Kosovë që 
nga fëmijëria.  

Gatishmëria e të 
afërmve për t’i 
shoqëruar gjatë 
qëndrimit.  
 
Dyqanet për 
rroba dhe 
shoping. 
 
Çmimet e lira për 
shoping dhe jeta e 
lirë e natës.  
 
Industria e 
zhvilluar e 
dasmave dhe 
shërbimeve 
përcjellëse. 
 
Shërbimet e 
taksive dhe të 
veturave me qira. 
 
Gatishmëria e të 
afërmeve për t’i 
shoqëruar.   
 

Nuk ka shërbime që iu 
mundësojnë atyre që të mësojnë 
mbi historinë e vendit.  
 
Nuk ka promovim të 
mjaftueshëm të hapësirave 
kulturo-historike të qytetit.  
 
Mos-respektimi i shenjave te 
komunikacionit dhe numri i madh 
i aksidenteve gjatë verës. 
 
Kostoja e lartë e fluturimeve.  
 
Mungesa e aktiviteteve kulturore 
dhe aktiviteteve tjera turistike. 
 
Mungesa e bashkëpunimit me 
shoqata të diasporës që operojnë 
në perëndim.   
 
Nuk ka mundësi për të zhilluar 
ture vetanake 
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RV4: Vizitorët 
e Dokufest-it 
me qëndrim 
më të gjatë 

Vlerësohet të jenë rreth 60,000 vizitorë në 
Prizren gjatë periudhës së DokuFest-it; 
prej tyre, 18,000 janë vizitorë të 
kinemave, ndërsa 15,000 të koncerteve. 
 
54% e vizitorëve janë femra, përderisa 
46% meshkuj; mosha mesatare e tyre 
është rreth 25 vjet.  
 
60% e vizitoreve te kinemasë dhe 
ngjarjeve ne festival janë nga vendet tjera; 
37% janë ndërkombëtarë të cilët janë 
edhe me fjetje. 
 
36% e vizitoreve vijnë për herë të parë; 
92% e vizitoreve planifikojnë të vijnë edhe 
ne edicionet e ardhshme.  
 
DokuFest-i organizohet çdo vit në korrik 
ose në gusht.  
 
Vizitorët me qëndrim të gjatë zakonisht i 
përcjellin 3 filma gjatë qëndrimit të tyre. 
Përpos filmave ata e vizitojnë qendrën 
historike dhe bëjnë jetë nate. Mesatarja e 
qëndrimit të tyre është 3-4 natë. 
 
Akomodohen në lloje të ndryshme të 
akomodimeve. Vitin e fundit janë 
shfrytëzuar edhe 76 shtëpi banimi për 
akomodim të vizitorëve.  
 
 
 
 
 
 
 

Shikimi i filmave 
që 
transmetohen 
në kinema të 
qytetit. 
 
Përcjellja e 
aktiviteve tjëra 
përcjellese që 
organizohen nga 
DokuFesti.  
 
Përjetimi i 
atmosferës të 
veçantë që 
krijohet.  

Promovimi në 
rrjete sociale.  
 
Miqtë që kanë 
qenë më 
herët.  
 
Promovimi 
përmes 
uebsajt-it të 
festivalit.  
 
Sesionet 
informuese/ 
promovuese 
në rajon psh. 
Tiranë dhe 
Prishtinë 

Filmat 
dokumentar me 
renome 
ndërkombëtare. 
 
Tradita në 
organizim të 
festivalit.  
 
Fryma mikpritëse 
e qytetit.  
 
Stafi organizativ 
dhe angazhimi i të 
rinjve vullnetarë.  

Ngarkesa e festivalit me 
aktivitete të shumta paralele 
kulturore.   
 
Ngritja e konsiderueshme e 
tarifave të parkingut gjatë 
periudhës të festivalit.  
 
Mungesa e produkteve të 
turizmit të aventurave.  
 
Mos-promovimi i mjaftueshëm i 
ushqimit tradicional të Prizrenit.  
 
Shfrytëzimi i limituar i natyrës 
nga pjesëmarrësit.   
 
Informatat e pamjaftueshme dhe 
të pa organizuara për atraksionet 
kulturore-historike.  
 
Mos-angazhimi i guidave lokale 
për t’i vizituar atraksionet 
kulturore-historike të qytetit.  
 
Numri krahasimisht më i vogël i 
apartamenteve të listuara ne 
platformën AirBnB 
 
Mungesa e tualeteve publike në 
qendër të qytetit.  
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RV5: Vizitorët 
kulturor nga 
Turqia  

Kryesisht vijnë nga Stambolli. Vijnë 
përmes tur-operatorëve turq të cilët kanë 
degë në Shkup. Ka shumë që vijnë edhe në 
baza individuale me aeroplan në Prishtinë.   
 
Vlerësohet që këtë vit të kenë qenë mbi 
10,000 vizitor kulturor nga Turqia. Kohët e 
fundit është shënuar një rënie shkaku i 
krizës me valutë që po e përjeton Turqia. 
12 ture janë anuluar së fundi.  
 
Mosha: 35-65 vjeçare. 
 
Qëndrimin në Prizren e kanë 1 apo 2 natë. 
 
Kanë potencial për të shpenzuar, i takojnë 
klasës së mesme të lartë.  
 
Kryesisht vijnë në pranverë dhe vjeshtë. 
Fluksi më i madh është në kohë të festave 
të tyre.  
 
Këta vizitojnë kryesisht xhamitë dhe 
trashëgiminë kulturore nga periudha 
osmane.  
 
Individualët marrin ‘rental car’ për ta 
vizituar edhe Maqedoninë dhe vendet 
tjera të rajonit.  

Historia dhe 
diversiteti i 
regjionit. 
 
Xhamitë dhe 
hamamet.  

Tur-operatorët 
regjional.  
 
Njëra nga 
gazetat më të 
famshme në 
Turqi, Hurjet, 
e liston 
Prizrenin si 
njërin nga 10 
destinacionet 
që duhet të 
vizitohen pa 
viza.  

Vendet për 
akomodim janë të 
mjaftueshme në 
qytet në kohën 
kur vijnë vizitorët 
kulturor nga 
Turqia. 
 
Zotërimi i gjuhës 
turke nga 
vendasit.  
 
Informatat e 
mëdha rreth 
kulturës turke dhe 
nevojave të tyre.  
 
Kuzhina e 
ngjashme me atë 
turke.  
 
Ekzistenca e 
shoqatave/organi
zatave që kanë 
lidhje me Turqinë. 

Për shkak të problemeve me 
valutë, turqit po shpenzojnë më 
pak në turizëm. 
 
Targetimi i turistëve nga 
operatorët regjional dhe 
rrjedhimisht përfitimi më i madh 
shkon tek ta. 
 
Prezantimi jo i duhur i të dhënave 
historike mbi monumentet 
kulturore të trashëgiminë nga 
perandoria osmane. 
 
Muzeu arkeologjik, i cili është 
hamami i parë në Prizren, nuk 
është rinovuar që një kohë.  
 
Eksponatet janë të vendosura në 
vende të papërshtatshme për 
vizitorë.  
 
Nuk ka bashkëpunim të 
mjaftueshëm të akterëve të 
turizmit dhe 
shoqatave/organizatave turke në 
Prizren.  
 
Nuk ka hapësira për parking për 
vizitorë që vijnë në formë 
grupore.  
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RV6: Vizitorët 
e Maleve të 
Sharrit për 
aktivitete 
dimërore.   

Vizitorët janë kryesisht familjar ë  nga 
Shqipëria të cilët vijnë gjatë vikendit.  
 
Qëndrimi mesatar i tyre është 2 natë.  
 
Kanë potencial të madh për të shpenzuar. 
Shpenzojnë shumë në ushqim. Janë klasë 
e mesme e lartë.  
 
Vendosen kryesisht në Hotel Sharri dhe në 
akomodime tjera përreth.  
 
Shpenzimet i kanë të mëdha: rreth 300-
400 EUR si familje.  
 
Kryesisht udhëtojnë me vetura të tyre 
private. 
 
Vijnë dimrit në momentin që dëgjojnë se 
ka borë.  
 
Disa prej tyre skijojnë në pistën e vogël të 
Prevallës; të tjerët merren me ecje ose 
aktivitete  të ngjashme.  
 
Zakonisht nuk zbresin në qytet gjatë 
natës.  
 
Është një numër i limituar i viziorëve të 
cilët vijnë përmes tur-
operatorëve/guidave vendore. Zakonisht 
janë të huaj të ambasadave më shoqëri të 
tyre. Ka edhe disa rate kur vijnë nga 
vendet tjera perëndimore, por nuk janë të 
shumta.   

Bora dhe 
mundësia për të 
skijuar në një 
pistë jo të 
rrezikshme dhe 
të përshtatshme 
për fillestarë.   

Promovimi në 
rrjete sociale. 
 
Referencat 
nga shokët 
dhe miqtë. 
 
Promovimi 
nga Prizrenasit 
që shkojnë 
verës për 
pushime në 
Shqipëri. 
 
Guidat në 
platforma 
online si 
TripAdvisor. 
 
 

Pista e 
përshtatshme për 
skiatorë fillestar.  
 
Guidat e 
certifikuara dhe 
me përvojë 
ndërkombëtare. 
 
Vendasit të cilët e 
njohin rajonin 
shumë mirë. 
 
Afërsia me 
Prizrenin dhe 
mundësia për të 
kombinuar 
aktivitete 
turistike.  
 
 
 
 
 
 
 

Nuk ka ndonjë festival dimëror që 
nxitë ardhjen e vizitorëve.  
 
Mungesë e bashkëpunimit me 
guida të këtij lloji të turizmit në 
Prizren.  
 
Mungesë e parkingjeve në 
Prevallë dhe në vendet afër.  
Dyndja e komunikacionit gjatë 
dimrit.  
 
Mungesë e produkteve turistike 
dimërore atraktive për vizitorë.  
 
Nuk është promovuar 
mjaftueshëm kjo zonë për 
aktivitete dimërore të turizmit.  
 
Nuk ka akomodime të 
mjaftueshme në zona më të lartë 
në Prevallë. 
 
Mungon transporti adekuat për 
ngjitje në rrugë me borë.   
 
Mungojnë pajisje për kërkim-
shpëtim në rast të ortekut.  
 
Mungon promovimi në nivel 
ndërkombëtar. 
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RV7: Aziatikët 
në ture 
ballkanike 

Nga vendet aziatike dominon Japonia. 
Kohët e fundit është parë një fluks edhe i 
vizitorëve që vijnë nga Malajzia,  
Indonezia, Singapori, Kina dhe Hong Kong. 
Kjo kategori e vizitorëve ka filluar ta 
frekuentojë më shumë Prizrenin në 2-3 
vitet e fundit.  
 
Mosha mesatare e tyre është mbi 50. Në 
këtë grup dominojnë pensionistët.  
 
Në vitin e fundi kanë qenë rreth 5,000 
vizitorë aziatik. 
 
Nga marsi deri në tetor/nëntor është koha 
kur aziatikët vizitojnë Prizrenin. 
 
Të gjithë vijnë përmes tur-operatorëve 
nga Shqipëria dhe Maqedonia si pjesë e 
tureve ballkanike. Përveç Prizrenit e 
vizitojnë edhe Rugovën/Pejën, Deçanin 
dhe Prishtinën.  
Shumica e tureve në itinerarin e tyre 
Prizrenin e kane brenda ditës, pa fjetje.  
 
Aktiviteti kryesor i tyre është vizita e 
qendrës historike të qytetit dhe një drekë 
të cilën në të shumtën e rasteve e 
rezervon më herët tur-operatori.  
 
Tur-operatorët nga Shqipëria angazhojnë 
guida nga Kosova, ndërsa ata nga Shkupi 
jo. Grupet aziatike i kanë edhe vendasit të 
cilët i përkthejnë nga anglishtja në gjuhët 
e tyre.  
Kanë potencial për të shpenzuar, por nuk 
shpenzojnë shumë në Prizren. 

Vizita e 
monumenteve 
të trashëgimisë 
kulturore. 
 
Vizita e të gjitha 
vendeve të 
Ballkanit. 
 
Eksplorimi i një 
vendi të ri.  
 

Paketat 
ballkanike nga 
tur-operatorët 
nga Shqipëria 
dhe 
Maqedonia.   

Çmimet e 
volitshme. 
 
Mikpritja dhe 
miqësia e 
njerëzve.  
 
Siguria që ofron 
vendi.  
 
Kombinimi i 
kulturës dhe 
natyrës.  
 
Bashkëpunimi i 
guidave me tur-
operatorë nga 
Shqipëria. 
 
Autostrada me 
Shqipërinë dhe 
qasja e shpejtë 
nga Shqipëria.  
 
 
 
 
 

Mungesa e bashkëpunimit në 
mes të akterëve që merren me 
turizëm 
 
Çmimi më i lartë i akomodimeve 
në krahasim me vendet tjera të 
rajonit. 
 
Ushqimi tradicional i Prizrenit nuk 
promovohet mjaftueshëm. 
 
Porcionet janë të mëdha, jo 
shumë të përshtatshme për 
turistë aziatik të cilët zakonisht 
kërkojnë porcione të vogla.  
 
Narrativa e qytetit nuk 
prezantohet në asnjë vend.   
 
Mos-shfrytëzimi i platformave 
ndërkombëtare nga guidat lokale. 
 
Munegesa e shtigjeve për ecje në 
shtratin e lumit Lumbardh.  
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RV8:  
Pjesëmarrësit 
e seminareve 
të punës 

Shumica e seminareve organizohen nga 
organizatat e ndryshme në Prishtinë (psh. 
OSBE).  
 
Kryesisht janë OJQ vendore dhe të huaja 
me bazë në Prishtinë ose në vendet tjera.  
 
Një numër shumë i vogël i seminareve 
janë me pjesëmarrës jashta Kosovës.  
 
Vizitorët si pjesë e seminareve zakonisht 
qëndrojnë dy apo tre natë. Ato ndodhin 
kryesisht në vjeshte dhe në pranverë.  
 
Përpos punës nuk zhvillojnë ndonjë 
aktivitet tjetër rekreacional jashtë 
akomodimeve.  

Përcaktimi i 
planeve 
strategjike.  
 
Socializimi në 
mes të stafit.  
 
Bashkëpunimi 
me akterë të 
ndryshëm.  
 
Mundësia për 
fokusim vetëm 
në punë.  

Promovimi 
nga hotelet 
me salla të 
mëdha për 
seminare.  

Potenciali 
kulturor-historik 
dhe natyror i 
qytetit.  
 
Tradita në 
ushqim.  
 
Pozita gjeografike 
dhe qasja rrugore 
me vendet tjera.  
 
Vendasit me 
njohuri të gjuhëve 
të ndryshme.  
 
 

Nuk ka promovim të 
mjaftueshëm të Prizrenit si vend 
të përshtatshëm për seminare.  
 
Nuk ka hapësira cilësore të 
mjaftueshme për organizim të 
seminareve.  
 
Nuk ka bashkëpunim me 
organizata/shoqata të huaja për 
të promovuar turizmin seminarik 
në Prizren.  
 
Nuk ka shtigje të mëdha malore 
për ecje apo aktivitete tjera të 
ngjashme.  
 

RV9:  Grupet 
që bëjnë 
'hiking' në 
Malet e 
Sharrit 

Aktivitetet e hiking në Malet e Sharrit 
kryesisht zhvillohen nga shoqatat e 
Bjeshkatarëve. 
 
Janë edhe dy-tre tur-operatorë (psh. 
Sharri Eco, Butterfly Outdoor) që ofrojnë 
hiking ture në Male të Sharrit.  
 
Ata që vijnë me tur-operatorë janë të 
huaj, kryesisht nga Gjermania, Zvicra 
Franca dhe Anglia.  
 
Turet zgjashin nga 1 deri në disa ditë. Ato 
me më shumë ditë përfshijnë edhe vende 
tjera të Kosovës.  
Shpenzimet varen nga turi: 100 deri 150 
EUR. 
 
Deri në 8 veta; ka raste që bëhen edhe 15 
veta në kombinim me vendorët. 

Përjetimi i 
natyrës.  
 
Zhvillimi i 
aktiviteteve 
fizike.  
 
Pushtimi i pikave 
më të larta në 
Kosovë.  

Shoqatat e 
Bjeshkatarëve. 
 
Tur-operatorët 
vendas.  
 
 

Bukuritë e Maleve 
të Sharrit.  
 
Tur-operatorët 
vendas me 
shërbime cilësore. 
 
Niveli i moderuar 
i pjerrësisë i 
përshtatshëm për 
grupe të 
ndryshme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuk ka pjesëmarrje të 
mjaftueshme në panaire. 
 
Pikat e ndalesës janë jo të 
definuara mirë. 
 
Infrastruktura e akomodimeve në 
zona të thella malore nuk është 
adekuate. 
 
Nuk ka përgatitje të ushqimit 
tradicional. 
 
Çmimi i tureve është i lirë.  
Nuk shfrytëzohen platformat 
online nga tur-operatorët vendas. 
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RV10: 
Vizitorët që 
bëjnë 
shopping për 
ahengje 
familjare 

Vizitorë kryesisht janë nga vendet tjera të 
Kosovës, diaspora dhe shqiptar nga 
Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria dhe 
Sanxhaku. 
 
Vlerësohet të jenë mbi 20,000 vizitorë të 
kësaj natyre gjatë sezones së verës.    
 
Shoppingu zakonisht bëhet në grupe 
familjare të cilat vijnë gjatë ditës në 
Prizren.  
 
Vendi kryesor ku bëjnë shopping është 
Çarshia e Bazhdarhanës, e cila numëron 
gjithsej 400 dyqane dhe punëson rreth 
8,000, përshirë këtu edhe rrobaqepëset 
dhe ato/ata që e bëjnë punën e dorës.  
 
Dyqanet në këtë Çarshi kryesisht mbajnë 
fustane të nusërisë, veshje kombëtare 
(dallama), ari dhe argjend dhe materiale 
tjera të tekstilit.  
 
Fluksi më i madh i vizitorëve është gjatë 
periudhës së verës, në kohën kur 
organizohen ahengjet familjare. 
 
Shpenzimet e atyre që blejnë janë nga 500 
EUR deri në 1,500 EUR 
 
 

Shoppingu i 
veshmbathjeve 
për ahengje 
familjare  

Fjala e gojës. 
 
Tradita që e ka 
Prizreni në 
këtë industri.  

Ofrimi i shumë 
zgjedhjeve me 
çmime të 
volitshme.  
 
Veshmbathjet 
punë dorë (psh. 
punimi i 
dallamave që 
zgjatë të paktën 1 
muaj).  
 
Koncentrimi i 
shumicës së 
dyqaneve në një 
vend, në Çarshi.  
 
Relacionet e mira 
tregtare me 
prodhues në 
Turqi.  
 
Afërsia e Çarshisë 
me Qendrën 
Historike të 
Qytetit.  

Mungesa e hapësirave për 
parking.  
 
Mos-koordinimi i dyqanxhinjve 
për t’ia dhënë një ton gjithë 
Çarshisë së Bazhdarhanës.  
 
Qarkullimi më i vogël në vitet e 
fundit.  
 
Mungesa e shfrytëzimet të 
mjeteve elektronike për 
promovim të veprimtarisë së 
tyre.  
 
Konkurrenca nga qendrat 
tregtare.  
 
Transporti jo shumë i 
konvenueshëm nga vendet fqinjë 
të cilët janë të interesuar ta 
vizitojnë Çarshinë gjatë vikendit.  
 
Mashtrimi që u bëhet blerësve 
me dallama dhe të ngjashme, të 
cilat nuk janë punë dore.   



 
 

29 
 

Duhet të kihet parasysh që edhe pse disa zona të Prizrenit aktualisht nuk shquhen për rrjedha të rregullta 

të vizitorëve, ato, megjithatë, do të jenë në planet investive të Komunës, për shkak të arsyeve në vijim:  

• Diversifikimit të ofertës turistike; 

• Infrastrukturës ekzistuese për zhvillim të aktiviteteve turistike; 

• Traditës së zhvillimit të aktiviteteve turistike në të kaluarën; dhe 

• Ofrimit të mundësive të barabarta zonave të ndryshme për zhvillim të qëndrueshëm. 

Si zona më të karakteristike veçohen: 

• Fshati Zym i Hasit, i cili ka trashëgimi të theksuar materiale dhe jo-materiale; 

• Fshati Nashec, i cili në të kaluarën është vizituar nga qytetarët e Prizrenit për arsye rekreative 

dhe mjekësore; 

• Fshati Vërmicë pranë lumit Drini i Bardhë, i cila është destinacion për restorane peshku për 

vizitorë nga gjithë vendi; 

• Gryka e lumit të Korishës dhe fshati Kabash, të cilët pos natyrës mahnitëse janë të pasur me 

pasur me trashëgimi si Kalaja e Kabashit dhe Kisha e Shën Pjetrit (pronë e Republikës së Raguzës 

nga Mesjeta); 

• Fshati Krushë e Vogël në Anadri, i cili shquhet për kultivimin e produkteve bujqësore. 

Për këto lokacione, Komuna e Prizrenit parasheh hartimin e projekteve turistike, të cilat më pas do t’u 

ofrohen investitorëve potencial për bashkëfinancim ose investime vetanake. 
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8. Vizioni 
 

Vizioni për turizmin është një përcaktim i përbashkët dhe një angazhim për të bashkëpunuar në drejtim 

të zhvillimit të sektorit të turizmit në Komunën e Prizrenit. Të gjitha veprimet pasuese derivojnë nga ky 

vizion. Duhet theksuar se për këtë vizion janë shfrytëzuar përshtypjet e pjesëmarrësve të punëtorisë dhe 

dokumentet tjera të ngjashme të komunës të cilat ndërlidhen me turizmin.  

Vizioni 

Deri në vitin 2023-ën, Prizreni të shndërrohet në ‘kryeqytet’ turistik rajonal, duke ofruar dhe promovuar 

eksperienca për përjetim të trashëgëmisë kulturore, pasurive natyrore, ushqimit dhe përgjithësisht jetës 

multi-kulturore – gjithmonë me qëllim të (ri)sjelljes së vizitorëve me potencial shpenzues nga rajoni dhe 

bota që e kanë pasion kulturën, natyrën dhe artin. 

Ky vizion do të përmbushet duke: 

• Investuar në promovim dhe në përmirësim të rrjedhës së informacion; 

• Krijuar rrjete të bashkëpunimit me tur-operatorë në vende tjera, përfshirë vendet e origjinës së 

vizitorëve; 

• Përmirësuar infrastrukturën dhe transportin; 

• Përmirësuar menaxhimin, ekspozimin dhe qasjen në atraksione kulturore-turistike; 

• Organizuar festivale dhe aktivitete të ngjashme turistike; 

• Zhvilluar produkte turistike për kategori të ndryshme të vizitorëve; 

• Investuar në ngritje të kapaciteteve njerëzore; 

• Investuar në të dhëna cilësorë; 

• Hartuar rregulla dhe rregullore të nevojshme për zhvillim të turizmit. 
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9. Veprimet e propozuara 
 
Ky seksion shfaq veprimet që do të ndërmerren për t’i adresuar sfidat/problemet kryesore të 

identifikuara gjatë pasqyrimit të gjendjes. Këto veprime janë hartuar në bashkëpunim me DTZHE-në, 

ekspertët dhe hisedarët tjerë. Gjithashtu, vlen të theksohet se veprimet janë ne harmoni me Planin 

Zhvillimor Komunal,  Planin e Menaxhimit për Zonën Historike te Prizrenit, Planin e Konservimit dhe 

Ligjin për Zonën Historike të Prizrenit. Në shumicën e rasteve, veprimi përfshin më shumë se një rrjedhë 

të vizitorëve. Në Planin e Punës (në seksionin tjetër) dhe në Shtojcën A tregohet lidhja në mes të 

veprimeve të propozuara dhe rrjedhave të vizitorëve. Vlen të theksohet se radhitja e veprimeve nuk 

është bërë sipas rëndësisë së tyre. 

9.1. Rrjedha e informacionit dhe promovimi 
 

Ri-modelimi i Qendrës Informative të Turizmit   

Qendra Informative e Turizmit përbën njërën nga shërbimet më të rëndësishme të turizmit në një 

destinacion. Kjo shërben për t’i ofruar informacione fillestare vizitorëve dhe luan një rol kyç në krijimin e 

përshtypjeve të para tek ata. Nga takimet e zhvilluara me akterë të turizmit është konstatuar që Qendra 

Informative e Turizmit në Prizren nuk funksionon në mënyrën më të mirë dhe si e tillë nuk arrin t’i 

përmbushë qëllimet e parapërcaktuara. Si rrjedhojë, kjo qendër parashihet të ri-modelohet, duke u 

ndërmarrë hapat në vijim: 

• Të ndërrohet lokacioni në një vend më të dukshëm; 

• Menaxhimi t’i jepet një shoqate lokale, e cila i trajton barabarësisht akterët e turizmit; 

• Të trajnohet drejtori dhe agjentët për mënyrën me të mirë të shkëmbimit të 

informatave; 

• Të rregullohet orari i punës sipas nevojave të turistëve; 

• Të pajiset me materiale promovuese dhe të sigurohet që ato shpërndahen falas; 

• Të zhvillojë pyetësor për t’u informuar rreth numrit dhe profilit të turistëve; 

• Të ofrojë për shitje suvenire autentike të qytetit qe i ndihmojnë të sigurojë 

qëndrueshmëri; 

• Të zhvillojë një ueb-sajt që e promovon turizmin në Prizren. 

Krijimi i mundësisë për ture vetanake përmes ngjyrosjes së rrugëve me hapa udhërrëfyes 

Ditëve të sotme është rritur numri i vizitorëve të cilët janë të interesuar për ture vetanake. Për t’u 

siguruar që këta vizitorë i përfshijnë monumentet kryesore në qendrën historike të qytetit, do të 

ngjyrosen hapa udhërrëfyes në rrugë që trasojnë të gjithë itinerarin nga fillimi deri në fund, duke treguar 

gjithashtu vendet se ku mund të ndalen vizitorët për fotografi. Para se kjo të realizohet, duhet të 

organizohet një punëtori që e përcakton në mënyrë konsensuale këtë itinerar.  

Vendosja e pllakave informative para hapësirave të trashëgimisë kulturore 

Përshkrimi i standardizuar i fakteve historike përmes pllakave të vendosura para objekteve të 

trashëgimisë kulturore përmirëson dukshëm përvojën e vizitorëve dhe njëkohësisht ndihmon në 

ndërtimin e relacioneve me këta të fundit. Në Prizren, shumica e hapësirave kulturore ose nuk mbajnë 

pllaka, ose storiet nuk i kanë atraktive. Për të adresuar këtë mangësi, fillimisht do të mblidhen fakte 
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historike për hapësirat kulturore, do të hartohen profilet/storiet e tyre dhe në fund do të dizajnohen 

pllakat në formate standarde. 

Zhvillimi i një brendi për Prizrenin si destinacion turistik 

Brendimi i destinacionit turistik përfaqëson një nga burimet kryesore të krijimit të një relacioni afatgjatë 

me vizitorët dhe njëkohësisht shërben për të krijuar një avantazh karshi destinacioneve konkurruese. 

Thënë këtë, plani është që të zhvillohet një brend turistik i qytetit të Prizrenit. Gjatë procesit të 

brendimit, do të prodhohen logoja, slogani, identiteti vizual, dhe një narracion për Prizrenin.   

Përpilimi, dizajnimi dhe shtypja e materialeve promovuese dhe hartave 

Broshurat, fletushkat dhe hartat përbëjnë materiale kyçe për orientim dhe informim të turistëve. 

Ndonëse ekzistojnë materiale promovuese dhe harta, ato kanë nevojë që të përditësohen dhe ri-

dizajnohen. Pasi të gjitha këto materiale të jenë të gatshme, ato do të shtypen dhe ndahen me Qendrën 

Informative të Turizmit, akomodimet dhe akterët tjerë relevant, brenda dhe jashtë Prizrenit.  

Votimi për zhvillimin e një guide në platformën turistike Lonely Planet   

Lonely Planet është njëra nga platformat më të përdorura të turizmit sot nëpër botë. Përveç shërbimeve 

tjera, Lonely Planet përgatitë udhërrëfyes për destinacione të ndryshme, të cilat mund të shkarkohet 

përmes aplikacionit të tyre dhe të shfrytëzohet nga turistët. Por, në mënyrë që destinacioni të 

prioritetizohet për guide, duhet të ketë sa më shume vota nga përdoruesit e kësaj platforme. Për të 

stimuluar vota, do të bashkëpunohet me stafin e DokuFest-it të cilët do t’i ftojnë vizitorët që përdorin 

Lonely Planet që të paraqesin kërkesën që edhe Prizreni të ketë një guide.  

Berendimi i Çarshisë së Bazhdarhanes 

Për të nxjerrë në pah karakterin autentik të Çarshisë së Bazhdarhanes, do të zhvillohet një proces 

brendimi, ekskluzivisht për atë pjesë. Çdo aktivitet promovues i kësaj Çarshie do të jetë në frymën e një 

identiteti të përbashkët që do të krijohet.  Gjithashtu, meqenëse dyqanxhinjtë janë shumë pak prezent 

në botën elektronike, do të zhvillohet një uebsajt i përbashkët i Çarshisë për promovim të produkteve.   

9.2. Transporti 
 

Sigurimi i hapësirave për parking më çmime të volitshme afër qendrës historike 

Njëra nga brengat kryesore të vizitorëve është numri i limituar i hapësirave për parking me tarifa të 

volitshme. Për të zbutur këtë problem, do të identifikohen hapësira publike sa më afër qendrës historike 

dhe të shndërrohen në parkingje ‘gjysmë’ publike me tarifa ditore shumë të volitshme.  

Sigurimi i hapësirave për parking në Prevallë 

Vizitorët e Prevallës ballafaqohen më mungesë të parkingjeve adekuate dhe të sigurta për automjetet e 

tyre. Kjo si rezultat, krijon tollovi në komunikacion dhe pakënaqësi te vizitorët.  Për të evituar këtë 

problem, do të shqyrtohen pikat më të përshtatshme për krijim të parkingjeve dhe do të investohet në 

to. 

Sigurimi i parkingut për autobusë të vizitorëve grupor në qendër të qytetit  
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Autobusët të cilët sjellin vizitorë në grupe nuk kanë hapësirë të përshtatshme dhe të qasshme për 

parking të autobusëve; si rezultat, detyrohen që t’i parkojnë autobusët larg qendrës historike – 

zakonisht te zona e Marashit. Për ta adresuar këtë, është paraparë që të sigurohet një hapësirë e synuar 

ekskluzivisht për autobusë me vizitorë grupor. 

Transport falas për shopping në Çarshinë e Bazhdarhanes  

Për të nxitur ardhjen e shqiptarëve nga rajoni gjatë vikendeve për qëllime shoppingu, çdo të shtune, do 

të subvencionohen autobusë nga këto treva, pra transporti do të jetë gratis. Në të ardhmen 

dyqanxhinjtë do të mund të organizohen për t’i mbuluar këto shpenzime të transportit.   

9.3. Atraksionet kulturore-historike 
 

Themelimi dhe funksionalizimi i Muzeut të Filigranit 

Prej shekujsh, qyteti i Prizrenit ishte i njohur për zbukurimet e filigranit prej ari dhe argjendi. Por, sot 

kanë mbetur shumë pak zejtarë të filigranit, sepse nuk po arrijnë ta zhvillojnë këtë veprimtari në mënyrë 

të qëndrueshme. Si përpjekje për ta promovuar këtë zejtari, do të themelohet Muzeu i Filigranit, i cili do 

të jetë në mbikëqyrje të komunës.  Përveç punimeve të vjetra të filigranit, muzeu do të ju mundësojë 

zejtarëve që t’i ekspozojnë punimet e tyre dhe njëkohësisht t’i shesin ato tek vizitorët e interesuar. Do të 

ketë edhe mundësi që vizitorët të angazhohen vet për ta punuar një punim të filigranit. Duhet theksuar 

se veçse është duke u bërë një hulumtim në këtë drejtim.  

Funksionalizimi i Muzeut të elektroekonomisë – Hidroelektrana “Prizrenasja” dhe Muzeut Nëna Terezë  

Qyteti i Prizrenit ka edhe dy muze të cilët janë jashtë funksionit: Muzeun e elektroekonomisë – 

Hidroelektrana “Prizrenasja” dhe Muzeun e Nënës Terezë. Muzeun e elektroekonomisë – Hidroelektrana 

“Prizrenasja” është restauruar me ndihmën e mjeteve të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Punët 

restauruese kanë filluar në vitin 2012, dhe janë përmbyllur në vitin 2013. Planifikimi ka qenë që pas 

përfundimit të punëve restauruese, objekti të rikthehet në funksionin si muze. Deri me tani, ky objekt 

rrallë herë ka hapur dyert për aktivitete, përderisa nuk bëhet fjalë për funksionim të përditshëm. 

Ngjashëm, Muzeu i Nënës Terezë, i cili është në pronësi të Komunës së Prizrenit, është restauruar me 

ndihmë të MKRS-së. Në mes të vitit 2015 është dhënë edhe drita e gjelbër për pranimin teknik të 

objektit, por megjithëkëtë muzeu ende nuk është i hapur për vizitorë. Duke pasur parasysh kontekstin, 

Komuna e Prizrenit do të angazhohet që këta dy muze të funksionalizohen dhe të jenë të hapur për 

vizitorë. 

Kalimi i Muzeut të Lidhjes së Prizrenit dhe Muzeut Arkeologjik nën ombrellë të Komunës së Prizrenit 

Duke qenë se Muzeu i Lidhjes së Prizrenit dhe Muzeu Arkeologjik janë me një rëndësi vitale për 

promovim të turizmit kulturor në Komunën e Prizrenit, do të iniciohen procedura që krahas muzeve 

tjerë, edhe këta dy të kalojnë nën ombrellë të Komunës së Prizrenit, për një menaxhim më efikas. Përveç 

tjerash, ky transferim kompetencash do të ndikojë që reformat në të ardhmen të jenë koherente dhe të 

koordinuara në të gjithë muzetë.  

Zhvillimi suvenireve dhe shitja e tyre në muze  

Asnjëri nga muzetë në funksion nuk ka dyqan të integruar, i cili ofron suvenire/dhurata për vizitorët e 

interesuar. Me qëllim të adresimit të këtij problemi, fillimisht do të iniciohet një proces për definimin e 



34 
 

një game të suvenireve autentike për secilin muze. Pastaj, do të bashkëpunohet me entitete vendore 

për t’i prodhuar ato. Në fund, do të bashkëpunohet me MKRS-në që të niset një proces i cili parasheh 

krijimin e hapësirave të suvenireve brenda/afër secilës hapësirë. Suveniret, përveç se do t’iu ofrojnë 

vizitorëve një kujtim nga vizita e tyre, të hyrat që do të gjenerohen do t’iu mundësojnë këtyre muzeve 

që t’i mbulojnë shpenzimet e tyre.  

Thjeshtëzimi i procedurës për qasje në Kishën e Shën Premtes 

Kisha e Shën Premtes është njëra nga atraksionet më të vjetra dhe më së shumti histori të qytetit. Është 

trashëgimi kulturore nën UNESCO. Fatkeqësisht, kjo hapësire qëndron mbyllur. Qasja në të kërkon 

procedura të cilat marrin shumë kohë. Për të mundësuar qasje të lehtë të vizitorëve, do të iniciohen 

diskutime në mes të të gjithë hisedarëve.  

Përshtatja e orarit të atraksioneve kulturore-hisorike konform kërkesave të vizitorëve 

Atraksionet kulturo-historike (përjashto Lidhjen e Prizrenit) qëndrojnë shumë pak të hapura. Gjatë 

vikendeve, kur zakonisht ka më shumë vizitorë të interesuar, shumica dërrmuese e tyre nuk janë të 

hapura fare. Në koordinim me QRTK-në, do të bëhet një matje apo analizë e rrjedhës së vizitorëve dhe 

konfrom saj do të përcaktohet orari javor i të gjithave atraksioneve kulturore-historike në qytet.    

Asistencë dhe renovim i muzeve që të rregullohet ekspozimi i eksponateve 

Në muzetë më të zhvilluar dhe të frekuentuar nëpër botë, ekzistojnë standarde për ekspozim të 

mirëfilltë të artefakteve dhe ruajtjes së tyre. Sipas vizitave të realizuara në muzetë e qytetit të Prizrenit 

është kuptuar që organizimi i eksponateve në hapësirat brenda muzeve nuk është bërë në mënyrën më 

të përshtatshme. Duke pasur parasysh këtë, fillimisht do të inventarizohen të gjitha artefaktet në 

dispozicion në këto muze, do të krijohet një baze e të dhënave, do të analizohet gjendja aktuale, do të 

propozohet plani bazuar në standarde globale, si dhe në fund do të bëhet ri-organizimi i 

artefakteve/eksponateve në muze.  

9.2. Infrastruktura  
 

Vendosja e shportave për hedhje të mbeturinave në hapësira publike 

Turistët synojnë vende të pastra ku mundësia e kanosjes së ndonjë infektimi është minimale. Mungesa e 

pastërtisë në hapësira publike është identifikuar si një nga problemet kryesore në hapësira publike nga 

turistë e huaj. Për ta ngritur nivelin e pastërtisë, do të sigurohet që hapësirat publike, sidomos ato aftër 

lokacioneve turistike, të kenë shporta për hedhje të mbeturinave.  

Intervenimet në dy shtëpitë malore në Malet e Sharrit 

Në Grykën e Lumbardhit ekzistojnë dy shtëpi malore që kryesisht shfrytëzohen nga grupe bjeshkatare. 

Shtëpia e parë nuk është e lidhur me energji elektrike. Duke parë vështirësitë për t’u lidhur me rrjet të 

energjisë elektrike, është planifikuar që të instalohen panele solar për prodhim të energjisë elektrike. 

Shtëpia e dytë ka probleme me menaxhim. Për këtë shtëpi, do të zhvillohet një plan i menaxhimit dhe 

do të propozohen mekanizma për implementim të këtij plani.   

Stimulimi i ngritjes së kapaciteteve akomoduese në pjesët rurale dhe ato malore  
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Disa nga zonat rurale nëpër të cilat kalojnë grupet e bjeshkatarëve nuk kanë kapacitete akomoduese 

B&B të mjaftueshme. Për të adresuar këtë mungesë, do të iniciohen paketa stimuluese për disa nga 

banimet ekzistuese në Struzhë, Guri të Zi, Mushnikovë, Lubinjë të Epërme, Gorenj Sello dhe Gorozhub 

që ato të shndërrohen në njësi akomoduese për vizitorë. Këto akomodime duhet t’i plotësojnë kushtet 

sipas zakoneve të vjetra shqiptare, sipas traditës së Prizrenit, me meny dhe ushqime tradicionale. Në 

raste të caktuara, do të stimulohen edhe investitorë të ndryshëm për ndërtim të njësive akomoduese të 

reja. 

Ndërtimi i një shtegu për ecje në shtratin e lumit Lumbardh 

Lumbardhi është nga bukuritë natyrore që i japin karakter të veçantë qytetit të Prizrenit. Për t’u 

përjetuar sa më shumë kjo përparësi natyrore, do të ndërtohet një shteg për ecje në shtrat të lumit, 

duke shfrytëzuar 10,000 metra katrorë hapësirë të re. Ky shteg, përveç tjerash, do shndërrohet në një 

atraksion të ri në qytet.  

Hapja e tualeteve publike 

Asgjë më shumë nuk e dëmton përvojën e mirë të turizmit në një vend se sa nevoja e shpejtë për të 

vizituar tualetin. Në mënyrë që vizitorët, sidomos ata që vijnë për një ditë, të mos ballafaqohen me këtë 

problem, do të hapen tualetet publike në hapësira të cilat vizitohen me së shumti nga turistët. Këto 

tualete do të kenë një hapësirë të qasshme, me drita, ujë dhe do të mirëmbahen në mënyrë të 

vazhdueshme. 

Ndërtimi i një teleferiku për në Kala të Prizrenit 

Kalaja e Prizrenit është njëri ndër monumentet më të vizituara në Komunën e Prizrenit – rreth 60,000 

vizitorë në vit. Ndonëse numri i vizitorëve është i madh, shumë të moshuar, për shkak të kufizimeve 

shëndetësore, nuk kanë mundësi të ngjiten për në Kala në këmbë. Disa të tjerë, sidomos ata një ditor, 

për të mos humbur kohë, e anashkalojnë këtë monument. Për t’iu siguruar qasje komode për në Kala të 

Prizrenit, është paraparë të ndërtohet një teleferik, i cili bën bartjen e vizitorëve nga poshtë për në Kala 

dhe anasjelltas.  

Shtrimi i Çarshisë së Bazhdarhanes me kalldrëm  

Rruga e asfaltuar që përshkon Çarshinë e Bazhdarhanës nuk i përshtatet identitetit historik të asaj zone. 

Për t’ia kthyer origjinalitetin e kësaj rrugë, do të iniciohet një projekt që do ta rikthejë kalldrëmin dhe do 

të shndërrojë një pjesë të rrugës në shëtitore.  

9.4. Ngritja e kapaciteteve njerëzore 
 

Mbështetja e tur-operatorëve lokal që të marrin pjesë në panaire ndërkombëtare 

Tur-operatorët lokal nuk janë shumë të lidhur me tur-operatorë nga burimet kryesore të turizmit në 

Evrope. Për të pasur zhvillim të lidhjeve direkte me tur-operatorë në Evrope dhe për krijuar mundësi për 

të nënshkruar kontrata afatgjata, do të mbështet pjesëmarrja e vendorëve në panaire evropiane (si psh. 

“Destination Nature”). 

Trajnimi i akterëve të shërbimeve kulinare që t’i përshtaten kërkesave të turistëve të huaj  
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Vizitorët e huaj, sidomos aziatikët, janë të interesuar në kuzhinë tradicionale me porcione të vogla. Duke 

pasur parasysh këtë, do të organizohet një trajnim me instruktorë ndërkombëtarë për përfaqësuesit e 

kulinarisë në Prizren. Qëllimi i këtij trajnimi do të jetë aftësimi i pjesëmarrësve mbi përshtatshmërinë e 

kuzhinës/shërbimeve konform kërkesave të vizitorëve.  

Hapja e një shkolle profesionale të kulinarisë 

Përkundër numrit në rritje të turistëve, në qytetin e Prizren-it nuk ka mjaftueshëm restorante me 

kuzhinë dhe shërbime cilësore. Edhe ato që ekzistojnë ankohen se nuk ka fuqi punëtore të përgatitur në 

kulinari. Për ta aftësuar fuqinë punëtore që të jetë e gatshme të përgatisë ushqime të cilësisë së lartë, 

do iniciohet hapja e një shkolle profesionale të kulinarisë, me staf të kualifikuar dhe program 

bashkëkohore, e cila do t’i shërbejë të gjithë rajonit.  

Organizimi i një trajnimi për përdorimin e platformave digjitale të turizmit për të promovuar produktet 

turistike 

Përdorimi i platformave globale digjitale është esencial për të promovuar dhe zhvilluar aktivitetin turistik 

të akterëve të turizmit. Përjashto hotelet të cilat përdorin booking.com, platformat tjera nuk përdoren 

ose përdoren shume pak nga akterët e turizmit. Për të kuptuar mbi përparësitë e këtyre platformave 

dhe për mënyrën e përdorimit/funksionimit do të organizohet një trajnim profesional nga ekspertë 

ndërkombëtarë të kësaj fushe.  

9.3. Produktet dhe aktivitetet turistike  
 

Ndërtimi i Zip Line-it rrezë Kalasë së Prizrenit 

Për t’i kontribuar diversitetit të produkteve turistike, parashihet të ndërtohet një Zip Line me gjatësi 

lëshimi rreth 500m. Shtegu nisë nga një lokacion aftër mureve të Kalasë dhe shkon poshtë në anën e 

kundërt të bregut të Lumbardhit (te Mali Dalltullum). Përpos adrenalinës, ky atraksion do t’iu mundëson 

shfrytëzueseve pamje spektakulare të qytetit. Ky projekt do të rrisë edhe numrin e vizitorëve në Kala.  

Ndërtimi i shtegut ‘Via ferrata’ në Grykë të Lumbardhit 

 ‘Via ferrata’ po rezulton të jetë njëra nga atraksionet me të mëdha në Grykën e Rugovës. Duke u nisur 

nga ky shembull, edhe në Prizren, te Gryka e Lumbardhit (te vendi 40 Bunar), do të ndërtohet një shteg 

për ngjitje ‘Via ferrata’. Përpos bukurive të kanionit gjatë ngjitjes, nga maja e këtij shtegu shihet 

Lumbardhi në tërë gjatësinë e tij, prej burimit në Prevallë e deri në hyrje të qytetit, si dhe të gjitha majat 

e Maleve të Sharrit. Lokacioni do të jetë 4 km larg prej qytetit, ndërsa rruga për aty kalon pranë dy 

kalave, një muzeu, kishës së Arhangjellit dhe një ure të vjetër Romake. Shtegu do të jetë i gjatë 500m. 

Plotësimi i kushteve infrastrukturore për autokamping 

Te vendi i quajtur “Te Mullini” (1 km afër qytetit), çdo verë improvizohet kampi veror prej Shoqatës së 

Bjeshkatarëve, i cili iu dedikohet turistëve. Kampi ka filluar si nevojë e DokuFest për akomodim dhe 

pastaj është zgjeruar edhe për festivale tjera gjatë verës. Këtë vit ka pasur edhe autokamperë nga Italia. 

Plani është që kampi t’i plotësojë të gjitha standardet infrastrukturore dhe të futet në hartën e 

udhëtarëve që preferojnë autokampingun. 

Shndërrimi i paragliding në produkt turistik  
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Duke qenë se Prizreni ka një numër të paraglidistëve të certifikuar dhe duke marrë parasysh qe është i 

vetmi qytet që ofron mundësi për fluturim mbi zonën urbane, do të zhvillojë paragliding në një produkt 

turistik. Qendra për paragliding do të jetë në Cvilen. Fluturimi do të bëhet në zonën urbane, ndërsa 

aterimi në stadiumin e futbollit të qytetit.  

Mbledhja e frutave manore së bashku me vizitorët  

Si rezultat i stimulimeve përmes granteve nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

(MBPZR), shumë fshatra në Rajonin e Prizrenit kanë filluar të merren intensivisht me kultivimin e frutave 

manore, përkatësisht dredhëzave, mjedrave dhe boronicave. Ky potencial bujqësor mund të 

shfrytëzohet në zhvillim të eko-turizmit. Fermerët që merren me kultivimin e këtyre kulturave, do të 

stimulohen financiarisht dhe me dije teknike që të zhvillojnë produkte turistike që iu ofrojnë mundësi 

turistëve që të angazhohen në mbledhje të frutave manore gjatë sezones së verës.   

Bashkëpunimi më akomodimet/restorantet në Malet e Sharrit për mundësitë e diversifikimit të 

shërbimeve të tyre 

Përjashto fjetjen dhe ushqimin, akomodimet/restorantet që operojnë në zonën e Prevallës 

përgjithësisht nuk ofrojnë ndonjë produkt shtesë turistik që do t’i bënte vizitorët të kalojnë më shumë 

kohë aty dhe t’i përjetojnë bukuritë e natyrës (psh. kalërimi me kuaj). Në mënyrë që këto 

akomodime/restorante ta diversifikojnë veprimtarinë e tyre në funksion të promovimit të turizmit, plani 

është që fillimisht ato të informohen mbi këto mundësi si dhe të përkrahen përmes formave të bashkë-

financimit dhe asistencës teknike.   

Krijimi i shtigjeve për ‘downhill biking’ dhe sporte tjera ekstreme 

Njëra prej avantazheve të qytetit është afërsia e qendrës historike me natyrën. Afërsisht 200 metra prej 

Shatërvanit, menjëherë mbi Kala të Prizrenit, shtrihen pyjet dhe shtigjet e hapura të përshtatshme për 

rekreacion. Plani është që të zgjerohen këto shtigje për t’u shfrytëzuar për ‘downhill biking’ dhe për 

sporte tjera ekstreme. Fillimisht do të bëhet një shteg prej rreth 6 km për ‘downhill biking’ rekreativ, 

ndërsa më vonë një shteg profesional për sporte ekstreme. Të dyja këto do të shtrihen rrëzë Malit të 

Cvilenit.  

 

Organizimi i programeve kulturore gjatë vikendeve verës 

Siç tregohet edhe nga norma e shfrytëzimit të akomodimeve, fluksi më i madh i vizitorëve në Prizren 

është gjatë periudhës së verës, sidomos i atyre nga diaspora. Për t’i argëtuar vizitorët, çdo javë do të 

organizohen programe artistike dy orëshe që përfshijnë ansamblet lokale dhe ato rajonale. Njëri nga 

lokacionet e përshtatshme për këto programe është Sheshi i Lidhjes. Plani për këto festivale do të 

përgatitet në fillim të vitit, ku me ç’rast do të përgatitet edhe një kalendar, i cili do të promovohet nëpër 

platforma të ndryshme online.  

Organizimi i një tregu për festa të fundvitit  

Shumica dërrmuese e festivale dhe aktiviteteve të ngjashme organizohen gjatë periudhës së verës. 

Fundi i vitit kalon thuaja pa asnjë aktivitet të këtij lloji. Për të gjallëruar këtë periudhë të vitit dhe për të 

nxitur ardhje të vizitorëve, do të organizohet një treg me dhjetëra shtëpiza prej druri, të cilat do të 

vendosen te Shatërvani. Kohëzgjatja e këtij tregu do të jetë rreth një muaj e gjysme dhe do të 
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organizohet çdo vit. Përveç tjerash, do të ofrohet edhe vera e nxehtë, si produkt karakteristik i tregjeve 

që organizohen për hir të festave të fundvitit. Si aktivitet përcjellës do të jetë edhe patinazhi. 

Organizimi i festivaleve dimërore në Male të Sharrit 

Për të evituar sezonalitetet në rrjedhë të vizitorëve, është e nevojshme që të organizohen festivale 

dimërore dhe të promovohen ato në platforma ndërkombëtare. Si shembull, në bashkëpunim me guidat 

vendore, mund të organizohet një ‘snowshoeing’ maratonë dhe ajo të shndërrohet në një ngjarje 

tradicionale. 

9.5. Tjera 
 

Draftimi i një rregullore që sanksionon ofrimin e shërbimeve udhërrëfyese nga të huajt 

Ndryshe nga vendet e rajonit të cilat ligjërisht ndalojnë që shërbimet udhërrëfyese të bëhen nga të 

huajt, në Kosovë shumica e atyre që vijnë si pjesë e tureve Ballkanike nuk angazhojnë guida vendore. Kjo 

si rezultat ndikon që guida e huaj të ofrojë informata të pjesshme mbi të kaluarën kulturo-historike të 

vendit apo informata të njëanshme. Si përgjigje ndaj kësaj problematike, do të draftohet një rregullore e 

cila i detyron tur-operatorët regjional që të angazhojnë guida vendore gjatë turit të tyre në qytetin e 

Prizrenit.  

Hulumtim për stimulimin i ringjalljes së artizanaleve të vjetra të qytetit  

Shumica a artizanaleve tradicionale të vjetra të qytetit nuk po arrijnë t’i rezistojnë dinamikave të reja të 

tregut dhe kësisoj ose janë shuar ose janë në prag të shuarjes. Në këtë kontekst është parë e nevojshme 

që fillimisht të bëhet një hulumtim për identifikimi i artizanaleve të vjetra, të konstatohet gjendja e tyre, 

dhe të propozohen modalitetet për adaptimin e tyre në mjedisin e ri ekonomik. 

Të realizohet një hulumtim për të definuar saktë pikat e ndalesës në Malet e Sharrit 

Në shtigjet aktuale për në majat e ndryshme të Maleve të Sharrit nuk janë të definuara saktë pikat e 

ndalesës. Për të trajtuar këtë mungesë, do të definohen pikat e ndalesës me distancë optimale ndaj 

njëra tjetrës dhe në ato pika do të vendosen pushimore.  

Sigurimi i të dhënave të sakta mbi numrin e vizitorëve dhe profilin e tyre (exit survey) 

Ndonëse Prizreni është njeri nga destinacionet më të vizituara nga turistët, qoftë vendor apo të huaj, 

ende nuk ka statistika të besueshme të cilat e pasqyrojnë saktë realitetin në këtë sektorë. Të dhënat e 

ASK-së tregojnë një fotografi të nën-vlerësuar të vizitorëve. Për të siguruar statistika të sakta mbi numrin 

e vizitorëve dhe mbi përvojën e tyre, do të bashkëpunohet me organizata/kompani hulumtimi që në 

baza të rregullta të bëjnë këto matje.  

Të krijohet një bazë e të dhënave dhe statistikave të vizitorëve të muzeve që menaxhohen nga ky 

institucion përfshirë edhe të hyrat që gjenerojnë 

Mungesa e statistikave në lidhje me profilin, sjelljen dhe përshtypjen e vizitorëve të muzeve përbën një 

problematik serioze për t’i avancuar shërbimet bazuar në kërkesat reale të vizitorëve. Thënë këtë, 

konsiderohet e domosdoshme që të zhvillohet një platformë elektronike për mbledhjen dhe përpunimin 

e të dhënave për vizitorët e muzeve, e cila do të shfrytëzohet nga të gjithë muzetë që operojnë në 
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Prizren, por edhe me gjerë. Stafi që do ta përdorë ketë platformë do t’i nënshtrohet një pakete 

trajnuese për t’u siguruar që i gjithë procesi i mbledhjes dhe përpunimi të bëhet në mënyrë 

standardizuar.   

Tregu i prodhimeve vendore bujqësore te Lidhja e Prizrenit 

Rajoni i Prizrenit është i shquar për produkte ushqimore. Por, fatkeqësisht, ato nuk promovohen 

mjaftueshëm dhe nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të depërtuar të konsumatorët. Në mënyrë që 

sadopak të trajtohet ky problem, do të hapet/ndërtohet një treg afër Lidhjes së Prizrenit.  

Funksionalizimi i Këshillit të Turizmit të Prizrenit  

Drejtoria për Zhvillim dhe Turizëm ka nevojë për një organ i cili ofron këshilla mbi sektorin e turizmit. Si 

rezultat do të themelohet Këshilli për Zhvillimin e Turizmit, si organ gjithëpërfshirës që do të merret me 

avancimin e sektorit të turizmit në Komunën e Prizrenit. Këshilli do të përbëhet nga përfaqësues të të 

gjitha akterëve që janë të involvuar direkt apo indirekt në sektorin e turizmit, përfshirë: komunën, 

qendrën informative, ARTJK-në, tur-operatorët, përfaqësuesit e akomodimeve dhe palë tjera të 

ngjashme. Këshilli gjithashtu do të ketë edhe sekretariatin e tij. 

Shpallja e korrikut dhe gushtit si muaj të diasporës 

Duke qenë se fluksi më i madh i të rinjve të diasporës është i koncentruar gjatë muajve korrik dhe gusht  

dhe duke ditur potencialin e tyre si segment, këta muaj do të shpallen “Muajt e Diasporës”, ku me ç’rast 

do të ofrohen lehtësira rregulluese për akterët (psh. Zgjatje të orarit të punës).  

Organizim i një panairi në Prizren me tur-operatorë të rajonit (posaçërisht nga Shqipëria dhe Maqedonia) 

dhe me akterë të turizmit në Prizren 

Njëri nga problemet e identifikuara është qëndrimi i shkurtër (një-ditor) i vizitorëve të cilët vijnë përmes 

tur-operatorëve nga regjioni. Në mënyrë që të shqyrtohen mundësitë e zgjatjes së qëndrimit të tyre, do 

të organizohet një panair në Prizren ku do të ftohen përfaqësues te tur-operatorëve regjional dhe akterë 

të turizmit në Prizren (akomodime, tur-operatorë, ciceron dhe të ngjashëm). Këta të fundit do të 

stimulohen që të ofrojnë paketa të volitshme që do të bëjnë që në itineraret ballkanike Prizreni 

pashmangshëm të konsiderohet me fjetje.  

Krijimin e paketave për turizëm seminarik 

Kongreset, seminaret, trajnimet dhe ngjarjet e ngjashme kryesisht organizohen gjatë muajve kur nuk ka 

pushime. Meqenëse në këta muaj ka më pak fluks të vizitorëve tipik në Prizren, akterët në anën e 

ofertës punojnë dukshëm nën kapacitetin e tyre. Për shembull, restorantet e dasmave dhe ahengjeve, 

kur përfundon sezona e verës shumë pak shfrytëzohen. Për ta mbushur këtë hendek, do të iniciohet 

bashkëpunim në mes të akomodimeve, restoranteve dhe akterëve tjerë që të zhvillojnë paketa atraktive 

për turizëm seminarik (infrastrukturë të përshtatshme, çmime të volitshme, ture kulturore etj.) dhe t’i 

promovojnë ato përmes kanaleve të ndryshme promovuese.  

Certifikimi i produkteve artizanale dhe pajisja e tyre me etiketa të veçanta 

Njëra nga veçoritë kryesore të Çarshisë së Bazhdarhanes janë veshjet kombëtare (dallamet për nuse) të 

qëndisura me dorë. Kohëve të fundit kjo veprimtari po rrezikohet çdo herë e më shumë nga konkurrentë 
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që po e imitojnë punën e dorës me makineri të ndryshme. Për ta dalluar punën e dorës dhe për të nxitur 

konkurrence fer, produktet artizanale do të certifikohen dhe pajisen me një etiketë të veçantë. 
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10. Plani i punës  
 

Veprimet e 
identifikuara 

Rrjedha e 
vizitorëve 
të synuar 

Prioriteti 
(1 = i 

lartë; 2 = 
mesatar; 

3 = i 
ulët) 

Përgjegjësit për 
implementim/ndihmë14 

Buxheti 
Orientues 

(EUR) 

Plani kohor 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rrjedha e informacionit dhe promovimi 

Ri-modelimi i Qendrës 
Informative të Turizmit   

Të gjitha 
rrjedhat 

1 DTZHE 20,000 
                    

Krijimi i mundësisë për 
ture vetanake përmes 
ngjyrosjes së rrugëve me 
hapa udhërrëfyes 

Të gjitha, 
përveç 

RV7 
2 DTZHE 5,000 

                    

Vendosja e pllakave 
informative para 
hapësirave të 
trashëgimisë kulturore 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 
RV6, 

RV9,RV10 

2 DTZHE, QRTK, CHwB 50,000 

                    

Zhvillimi i një brendi për 
Prizrenin si destinacion 
turistik 

Të gjitha 
rrjedhat 

1 DTZHE, Operatori Privat  40,000 

                    

Përpilimi, dizajnimi dhe 
shytpja e materialeve 
promovuese dhe hartave 

Të gjitha 
rrjedhat 

1 DTZHE, Operatori Privat 100,000 

                    

Dizajnimi i suvenireve 
autentike vendore dhe 

Të gjitha 
rrjedhat, 

1 DTZHE, Operatori Privat 20,000 
                    

                                                           
14 Akterët tjerë përpos komunës janë identifikuar si bashkëpunëtorë potencial, por nuk do të thotë që domosdoshmërish do të angazhohen apo mbështesin 
zbatimin e masës së caktuar. 
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bashkëpunimi me 
prodhues vendorë 

përveç 
RV6, RV9, 

RV10 

Lobimi për zhvillimin e 
një guide në platformën 
turistike Lonely Planet   

Të gjitha, 
përveç 
RV2, RV3, 
RV10 

2 DTZHE, DokuFest 5,000 

                    

Berendimi i Çarshisë së 
Bazhdarhanes 

Tw gjitha 
pwrvec 
RV4, RV6, 
RV7, RV9 

1 DTZHE, Operatorët Privat 30,000 

                    

Transporti  

Sigurimi i hapësirave për 
parking më çmime të 
volitshme afër qendrës 
historike 

RV1, RV2, 
RV3, RV4, 
RV5, RV10 

1 
DSHP, Ministria e 
Infrastrukturës, 

Donatorët 
10-15 mil. 

                    

Sigurimi i hapësirave për 
parking në Prevallë 

RV2, RV6, 
RV8, RV9 

1 
DSHP, Ministria e 
Infrastrukturës, 

Donatorët 
200,000 

                    

Sigurimi i parkingut për 
autobusë të vizitorëve 
grupor në qendër të 
qytetit  

Të gjitha, 
përveç 
RV3, RV6, 
RV9 

1 
DSHP, Ministria e 
Infrastrukturës, 

Donatorët 
100,000 

                    

Transport falas për 
shopping në Çarshinë e 
Bazhdarhanes 

RV2, RV10 2 
Komuna e Prizrenit, 

Dyqanxhinjtë 
20,000 

                    

Atraksionet kulturore-historike 

Themelimi dhe 
funksionalizimi i Muzeut 
të Filigranit 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9 

1 

DTZHE, Sponsorët Privat, 
Donatorët, Pronarët e 
Punimeve të Vjetra të 

Filigranit 

PP 

                    

Funksionalizimi i Muzeut 
të elektroekonomisë - 
Hidroelektrana 
“Prizrenasja” dhe 
Muzeut Nëna Terezë  

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

2 DTZHE, QRTK 200,000 
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Kalimi i Muzeut të 
Lidhjes së Prizrenit dhe 
Muzeut Arkeologjik nën 
ombrellë të Komunës së 
Prizrenit 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

2 DTZHE, QRTK PP 

                    

Zhvillimi suvenireve dhe 
shitja e tyre në muze  

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

2 DTZHE, QRTK 30,000 

                    

Thjeshtëzimi i 
procedurës për qasje në 
Kishën e Shën-Premtës 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

1 
DTZHE, QRTK, Kisha 

Ortodokse, OSBE 
PP 

                    

Përshtatja e orarit të 
punës atraksioneve 
kulturore-historike 
konform kërkesave të 
vizitorëve 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

1 Komuna e Prizrenit PP 

                    

Asistencë dhe renovim i 
muzeve që të rregullohet 
ekspozimi i eksponateve 

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

1 DTZHE, QRTK 50,000 

                    

Infrastruktura 

Vendosja e shportave 
për hedhje të 
mbeturinave në hapësira 
publike 

Të gjitha 
rrjedhat 

1 DSHP 100,000 

                    

Intervenimet në dy 
shtëpitë malore në 
Malet e Sharrit 

RV6, RV9 2 
DTZHE, Shoqatat e 

Bjeshkatarëve 
100,000 

                    

Stimulimi i ngritjes së 
kapaciteteve 

RV6, RV9 2 
DTZHE, Donatorët, 

Shoqatat e Bjeshkatarëve 
90,000 

                    



44 
 

akomoduese në pjesët 
rurale dhe ato malore  

Ndërtimi i një shtegu për 
ecje në shtratin e lumit 
Lumbardh 

Të gjitha 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

1 
Komuna e Prizrenit, 

Ministria e Ambientit 
1 mil. 

                    

Hapja e tualeteve 
publike 

Të gjitha 
përveç 

RV6, RV9, 
RV10 

3 Komuna e Prizrenit 200,000 

                    

Ndërtimi i një teleferiku 
për në Kala të Prizrenit 

Të gjitha, 
përveç  

RV6, RV9, 
RV10 

1 
Komuna e Prizrenit, 

Operatori Privat, PPSE 
2.5 mil. 

                    

Shtrimi i Çarshisë së 
Bazhdarhanes me 
Kalldrëm 

RV1, RV2, 
RV3, RV10 

1 
Komuna e Prizrenit, 

Donatorët 
PP 

                    

Ngritja e kapaciteteve njerëzore 

Mbështetja e tur-
operatorëve lokal që të 
marrin pjesë në panaire 
ndërkombëtare 

Të gjitha 
përveç 

RV2, RV3, 
RV8, RV10 

1 
DTZHE, KIESA, Shoqatat 

Sektoriale, PPSE 
50,000 

                    

Trajnimi i akterëve të 
shërbimeve kulinare që 
t’i përshtaten kërkesave 
të turistëve të huaj  

Të gjitha 
rrjedhat, 
përveç 
RV10 

2 DokuFest, DTZHE 10,000 

                    

Hapja e një shkolle 
profesionale të 
kulinarisë 

Të gjitha 
rrjedhat, 

RV10 
2 

DTZHE, SHZAP, LuxDev, 
GIZ 

100,000 

                    

Organizimi i një trajnimi 
për përdorimin e 
platformave digjitale të 
turizmit për të 
promovuar produktet 
turisitike 

Të gjitha 
rrjedhat 

2 DTZHE, PPSE 10,000                     
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Produktet dhe aktivitetet turistike 

Ndërtimi i Zip Line-it 
rrezë Kalasë së Prizrenit 

Të gjitha, 
përveç 

RV7, RV10 
2 PPSE, Operatori Privat 200,000 

                    

Ndërtimi i shtegut ‘Via 
ferrata’ në Grykë të 
Lumbardhit 

Të gjitha, 
përveç 

RV7, RV10 
2 

DTZHE, PPSE, Shoqata e 
Bjeshkatarëve  

60,000 

                    

Plotësimi i kushteve 
infrastrukturore për 
autokamping 

RV1, RV2, 
RV9 

2 DTZHE, Donatorët 50,000 

                    

Shndërrimi i paragliding 
në produkt turistik  

Të gjitha 
përveç 
RV6, RV7, 
RV10 

2 DTZHE, PPSE 35,000 

                    

Mbledhja e frutave 
manore së bashku me 
vizitorët  

Të gjitha 
përveç 
RV4, RV6, 
RV8, RV10 

2 
DTZHE, Drejtoria e 

Bujqësisë, PPSE  
10,000 

                    

Bashkëpunimi më 
akomodimet/restorantet 
në Malet e Sharrit për 
mundësitë e 
diversifikimit të 
shërbimeve të tyre 

RV2, RV6, 
RV8, RV9 

2 DTZHE, Donatorët 500,000 

                    

Krijimi i shtigjeve për 
‘downhill biking’ dhe 
sporte tjera ekstreme 

RV6, RV7, 
RV8 

2 
DTZHE, PPSE, Operatori 

Privat 
15,000 

                    

Organizimi i programeve 
kulturore gjatë 
vikendeve verës 

RV1, RV2, 
RV3, RV5, 

RV7 
1 

Komuna e Prizrenit, 
Donatorët, Shoqatat 

Kulturore 
200,000 

                    

Organizimi i një tregu 
për festa të fundvitit  

RV1, RV2, 
RV3, RV5, 

RV6 
1 

Komuna e Prizrenit, 
Operatori Privat 

130,000 
                    

Organizimi i festivaleve 
dimërore në Male të 

RV6 3 
Komuna e Prizrenit, Tur-

operatorët 
PP 
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Sharrit 

Tjera 

Draftimi i një rregullore 
që sanksionon ofrimin e 
shërbimeve 
udhërrëfyese nga të 
huajt 

Të gjitha 
përveç 
RV2, RV3, 
RV8, RV10 

1 Komuna e Prizrenit PP 

                    

Hulumtim për stimulimin 
i ringjalljes së 
artizanaleve të vjetra të 
qytetit  

Të gjitha 
rrjedhat  

2 
DTZHE, Ec ma Ndryshe, 

CHwB 
15,000 

                    

Të realizohet një 
hulumtim për të 
definuar saktë pikat e 
ndalesës në Malet e  
Sharrit  

RV6, RV9 2 DTZHE, GIZ 100,000 

                    

Sigurimi i të dhënave të 
sakta mbi numrin e 
vizitorëve dhe profilin e 
tyre (exit survey) 

Të gjitha 
rrjedhat 

1 DTZHE, Donatorët 60,000 

                    

Tregu i prodhimeve 
vendore bujqësore te 
Lidhja e Prizrenit 

Të gjitha 
rrjedhat 

1 
Komuna e Prizrenit, 

Donatorët 
300,000 

                    

Funksionalizimi i Këshillit 
të Turizmit të Prizrenit  

Të gjitha 
rrjedhat 

2 Komuna e Prizrenit PP 
                    

Shpallja e korrikut dhe 
gushtit si muaj të 
diasporës 

Të gjitha 
përveç 

RV6, RV7, 
RV8, RV10 

2 Komuna e Prizrenit PP 

                    

Organizim i një panairi 
në Prizren me tur-
operatorë të rajonit 
(posaçërisht nga 
Shqipëria dhe 

Të gjitha 
përveç 

RV4, RV10 
1 

DTZHE, Akterët e 
Turizmit, Donatorët 

100,000 
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Maqedonia) dhe me 
akterë të turizmit në 
Prizren 

Krijimin e paketave për 
turizëm seminarik 

RV8 
1 

 
Komuna e Prizrenit 50,000 

                    

Certifikimi i produkteve 
artizanale dhe pajisja e 
tyre me etiketa të 
veçanta 

RV1, RV2, 
RV3, RV4, 
RV5, RV10 

2 DTZHE, SHZAP 15,000 
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11. Matja e performancës dhe implementimi 
 

Si pjesë të implementimit të strategjisë, Komuna e Prizrenit do të lehtësojë një proces të vazhdueshëm 

të matjes së performancës, ku në mënyrë periodike do të vlerësohet progresi i përgjithshëm në drejtim 

të zhvillimit të sektorit si dhe zbatueshmëria e strategjisë.  

Në mënyrë që matja të jetë më konkrete, janë zhvilluar një bashkësi indikatorësh, të cilët përgjithësisht 

përkojnë me rrjedhat dhe veprimet e propozuara në këtë strategji. 

Tabela 4: Indikatorët për matje të performancës 

Kategoria Indikatorët matës 

Numri i vizitorëve  • Norma e shfrytëzimit të njësive akomoduese (%) 

• Numri i përgjithshëm i vizitorëve (#) 

• Numri i eksploruesve perëndimor të trashëgëmisë kulturore (#) 

• Numri i vizitorëve nga Shqipëria gjatë vikendeve (#) 

• Numri i eksploruesve të rinj nga diaspora (#) 

• Numri i vizitorëve të DokuFestit me qëndrim të gjatë (#) 

• Numri vizitorëve kulturor nga Turqia (#) 

• Numri i vizitorëve të Maleve të Sharrit për aktivitete dimërore  
(#) 

• Numri i vizitorëve aziatik në ture ballkanike (#) 

• Numri i pjesëmarrësve në seminare të punës (#) 

• Numri i gurpeve që bëjnë hiking në Malet e Sharrit (#) 

• Numri i vizitorëve që bëjnë shopping për ahengje familjare 
 

Kohëzgjatja e qëndrimit   • Kohëzgjatja e qëndrimit sipas kategorive të vizitorëve (# i 
ditëve) 

 

Shpenzimet  • Shpenzimet e përgjithshme të udhëtimit sipas kategorive të 
vizitorëve (€) 

• Shpenzimet për udhëtim sipas kategorive të vizitorëve (€) 

• Shpenzimet për akomodim sipas kategorive të vizitorëve (€) 

• Shpenzimet për ushqim dhe pija sipas kategorive të vizitorëve 
(€) 

• Shpenzimet për aktivitete argëtuese dhe rekreacionale sipas 
kategorive të vizitorëve (€) 

• Shpenzimet për shoping (€) 

• Shpenzimet për paketa turistike (€) 

Vendet e reja të punës  • Numri i përgjithshëm i vendeve të punës të krijuara nga 
aktivitetet turistike (€) 

• Numri i vendeve të punës i krijuar në njësi akomoduese (#) 

• Numri i vendeve të punës i krijuar në restorante kafe, shoping 
(#) 

• Numri i vendeve të punës te tur-operatorët (#) 
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Përvoja e udhëtimit ➢ Niveli i kënaqshmërisë se vizitorëve me komplet përvojën (%) 
➢ Niveli i kënaqshmërisë së vizitorëve me akomodimin (%) 
➢ Niveli i kënaqshmërisë së vizitorëve rrjedhën e informatave (%) 
➢ Niveli i kënaqshmërisë së vizitorëve me përvojat kulturore (%) 

Zbatueshmëria e 
veprimeve 

➢ Zhvillimi i një pyetësori të brendshëm që do të vlerësojë se në 
çfarë faze është implementimi i secilit veprim. Notimi do të jetë 
si vijon: 1 – nuk ka filluar; 2 – është implementuar pjesërisht; 3 
– është implementuar në plotësisht.  

 

Efektiviteti i një strategjie varet shumë nga qasja dhe koordinimi në implementim të saj. Në mënyrë që 

implementimi i këtij dokumenti të shkojë konform planifikimeve, duke përfshirë të gjitha palët e 

parapara, do të propozohet një mekanizëm i veçantë. Ndonëse modaliteti i funksionimit të këtij 

mekanizmi pritet të saktësohet nga DTZHE, roli i tij në parim do të jetë që të: 

- Monitorojë dhe vlerësojë progresin në implementim të strategjisë; 

- Iniciojë bashkëpunim me akterë tjerë relevantë në zbatim të masave të propozuara; 

- Përditësojë strategjinë sipas zhvillimeve dhe dinamikave në të ardhmen; 

- Informojë palët e interesit mbi progresin; 

- Ekzekutojë aktivitete tjera të nevojshme që lidhen me strategjinë. 
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15 Kjo tabelë tregon lidhjen e veprimeve të propozuara me rrjedha të vizitorëve. Nëse celula është e zbrazët, veprimi nuk ka ndikim fare; + ka pak ndikim, ++ ka 
mesatarisht ndikim, +++ ka shumë ndikim. 

 Shtojcat 
 

Shtojca A15 

Veprimet e Propozuara 

RV1: 
Eksploruesit 
perëndimor 
të 
trashëgimisë 
kulturore 

RV2: 
Vizitorët nga 
Shqipëria 
gjatë 
vikendeve 

RV3: 
Diaspora: 
eksploruesit 
e rinj 

RV4: 
Vizitorët e 
DokuFest-it 
me qëndrim 
më të gjatë 

RV5:  
Vizitorët 
kulturor 
nga Turqia 

RV6: 
Vizitorët e 
Maleve të 
Sharrit për 
aktivitete 
dimërore 

RV7: 
Grupet 
aziatike në 
ture 
ballkanike 

RV8: 
Pjesëmarrësit 
e seminareve 
të punës 

RV9: 
Grupet që 
bëjnë 'hiking' 
në Malet e 
Sharrit 

 
 
RV10: 

Vizitorët që 
bëjnë 
shopping 
për 
ahengje 
familjare  

 

Rrjedha e informacionit dhe promovimi                

Ri-modelimi i Qendrës 
Informative të Turizmit   

++ +++ ++ +++ +++ +++ + ++ +++ + 

Krijimi i mundësisë për 
ture vetanake përmes 
ngjyrosjes së rrugëve me 
hapa udhërrëfyes 

+ ++ + +++ +++ ++  ++ +++ + 

Vendosja e pllakave 
informative para 
hapësirave të 
trashëgimisë kulturore 

+++ +++ +++ +++ +++  +++ +++   

Zhvillimi i një brendi për 
Prizrenin si destinacion 
turistik 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 
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Përpilimi, dizajnimi dhe 
shytpja e materialeve 
promovuese dhe 
hartave 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + 

Dizajnimi i suvenireve 
autentike vendore dhe 
bashkëpunimi me 
prodhues vendorë 

+++ +++ +++ +++ +++  +++ ++   

Lobimi për zhvillimin e 
një guide në platformën 
turistike Lonely Planet   

+++   +++ +++ +++ + + +++  

Berendimi i Çarshisë së 
Bazhdarhanes 

+ ++ +++  +   +  +++ 

Transporti                  

Sigurimi i hapësirave për 
parking më çmime të 
volitshme afër qendrës 
historike 

+ +++ +++ +++ ++     ++ 

Sigurimi i hapësirave për 
parking në Prevallë 

 +++    +++  ++ +++  

Sigurimi i parkingut për 
autobusë të vizitorëve 
grupor në qendër të 
qytetit  

+++ +  + +++  +++ ++  ++ 

Transport falas për 
shopping në Çarshinë e 
Bazhdarhanes 

 ++        +++ 

Atraksionet kulturore-
historike 

                   

Themelimi dhe 
funksionalizimi i Muzeut 
të Filigranit 

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++  + 
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Funksionalizimi i Muzeut 
të elektroekonomisë - 
Hidroelektrana 
“Prizrenasja” dhe 
Muzeut Nëna Terezë  

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Kalimi i Muzeut të 
Lidhjes së Prizrenit dhe 
Muzeut Arkeologjik nën 
ombrellë të Komunës së 
Prizrenit 

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Zhvillimi suvenireve dhe 
shitja e tyre në muze  

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Thjeshtëzimi i 
procedurës për qasje në 
Kishën e Shën-Premtës 

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Përshtatja e orarit të 
punës atraksioneve 
kulturore-historike 
konform kërkesave të 
vizitorëve 

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Asistencë dhe renovim i 
muzeve që të 
rregullohet ekspozimi i 
eksponateve 

+++ +++ ++ +++ +++  +++ +++   

Infrastruktura  

Vendosja e shportave 
për hedhje të 
mbeturinave në 
hapësira publike 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Intervenimet në dy 
shtëpitë malore në 
Malet e Sharrit 

     +++   +++  
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Stimulimi i ngritjes së 
kapaciteteve 
akomoduese në pjesët 
rurale dhe ato malore  

     +++   +++  

Ndërtimi i një shtegu për 
ecje në shtratin e lumit 
Lumbardh  

+++ +++ +++ +++ +++  ++ +++   

Hapja e tualeteve 
publike 

++ +++ ++ +++ ++  ++ ++   

Ndërtimi i një teleferiku 
për në Kala të Prizrenit 

+++ ++ + ++ +++  +++ ++   

Shtrimi i Çarshisë së 
Bazhdarhanes me 
kalldrëm 

+ ++ ++  ++     +++ 

Ngritja e kapaciteteve njerëzore                 

Mbështetja e tur-
operatorëve lokal që të 
marrin pjesë në panaire 
ndërkombëtare 

+++   + +++ +++ +++  +++  

Trajnimi i akterëve të 
shërbimeve kulinare që 
t’i përshtaten kërkesave 
të turistëve të huaj  

+++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++  

Hapja e një shkolle 
profesionale të 
kulinarisë 

+++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ ++  

Organizimi i një trajnimi 
për përdorimin e 
platformave digjitale të 
turizmit për të 
promovuar produktet 
turistike 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
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Produktet turistike                     

Ndërtimi i Zip Line-it 
rrezë Kalasë së Prizrenit 

+ + +++ +++ + +++  + +++  

Ndërtimi i shtegut ‘Via 
ferrata’ në Grykë të 
Lumbardhit 

+ + +++ +++ + +++  + +++  

Plotësimi i kushteve 
infrastrukturore për 
autokamping 

+ +       +  

Shndërrimi i paragliding 
në produkt turistik  

+ + ++ +++ +   + +++  

Mbledhja e frutave 
manore së bashku me 
vizitorët  

+++ + ++  +++  ++  ++  

Bashkëpunimi më 
akomodimet/restorante
t në Malet e Sharrit për 
mundësitë e 
diversifikimit të 
shërbimeve të tyre 

 +++    +++  ++ ++  

Krijimi i shtigjeve për 
‘downhill biking’ dhe 
sporte tjera ekstreme 

+ + ++ +++ +    +++  

Organizimi i programeve 
kulturore gjatë 
vikendeve verës 

+ +++ +++  ++  +    

Organizimi i një tregu 
për festa të fundvitit  

++ +++ ++  + +++     

Organizimi i festivaleve 
dimërore në Male të 
Sharrit 

     +++     
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Tjera  

Draftimi i një rregullore 
që sanksionon ofrimin e 
shërbimeve 
udhërrëfyese nga të 
huajt 

+++   + +++ + +++  +  

Hulumtim për stimulimin 
i ringjalljes së 
artizanaleve të vjetra të 
qytetit  

+++ +++ ++ ++ +++ + + ++ + ++ 

Të realizohet një 

hulumtim për të 

definuar saktë pikat e 

ndalesës në Malet e 

Sharrit  

     +++   +++  

Sigurimi i të dhënave të 
sakta mbi numrin e 
vizitorëve dhe profilin e 
tyre (exit survey) 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Tregu i prodhimeve 
vendore bujqësore te 
Lidhja e Prizrenit 

++ ++ +++ + ++ + ++ + + + 

Funksionalizimi i Këshillit 
të Turizmit të Prizrenit  

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Shpallja e korrikut dhe 
gushtit si muaj të 
diasporës 

++ ++ +++ ++ ++    +  

Organizim i një panairi 
në Prizren me tur-
operatorë të rajonit 
(posaçërisht nga 

+++ ++ +++  +++ +++ +++ +++ +++ 
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Shqipëria dhe 
Maqedonia) dhe me 
akterë të turizmit në 
Prizren 

Krijimin e paketave për 
turizëm seminarik 

       +++  
 

Certifikimi i produkteve 
artizanale dhe pajisja e 
tyre me etiketa të 
veçanta 

++ ++ ++ ++ ++     +++ 
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