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1 Përmbledhje e Zgjeruar 

 

Projekti do të kontribuojë për të promovuar aktivitete të qëndrueshme të turizmit dhe 
për të ruajtur dhe mbrojtur burimet natyrore në zonat me pemë ulliri antike/te vjetra 
dhe për ndërgjegjësimin e popullatave lokale mbi trashëgiminë e tyre kulturore të 
lidhur me kulturën tradicionale të ullirit, duke aktivizuar një proces për vendosjen e 
strategjive lokale të zhvillimit. Peizazhi mesdhetar karakterizohet nga prania e 
ullishteve antike/te vjetra (AOOs), pjesë e traditës së lashtë bujqësore dhe mjedisit 
shoqëror. Kjo është qartësisht e vërtetë për Shqipërinë dhe Malin e Zi si dhe për Pulia 
dhe Molise, ku AOO-të luajnë një rol të rëndësishëm ekologjik dhe janë një nga 
shtytësit e rëndësishëm së Zonës së Programit të ekonomisë për sa i përket vlerës 
absolute, Vlerës së Shtuar Bruto (VSHB) dhe punësimit. 

Projekti ndihmon komunitetet që jetojnë në zona pilote në vendet/shtet, për të 
vlerësuar rrethinat e tyre duke prodhuar Hartat Parish dhe duke i shfaqur ato në vende 
të dukshme për të promovuar turizmin duke krijuar një ofertë të duhur për turistët. 
Vlerësimi i territoreve është i mundur vetëm duke përfshirë aktorët lokalë të interesit 
(SHt) dhe duke stimuluar angazhimin e tyre për këtë temë; Workshope inovative me 
pjesëmarrje që përfshijnë të nxënit aktiv me pjesëmarrje përmes shkëmbimit të 
njohurive të ekspertëve dhe njohjen nga eksperiencat personale janë të organizuara 
në 3 vendet/shtetet, për të rritur ndërgjegjësimin mbi mundësitë që vijnë nga turizmi, 
pasuritë mjedisore, trashëgiminë kulturore lokale, transferimin e njohurive dhe 
shkëmbimin e njohurive, duke mundësuar SHt te vazhdojnë me iniciativat lokale dhe 
konteksteve më të gjerë. Rezultatet janë: 3 harta lokale që raportojnë AOO dhe 
çështje të tjera me interes (në AL, ME, Molise); Praktikat më të mira ndërkufitare për 
ruajtjen e peisazhit të AOOs; burimet lokale/vendore dhe hartat e komunitetit (3 për 
AL, 2 për ME, 1 për Molise); planet zhvillimore lokale (3 AL, 2 ME, 1 Molise); 1 Hartë 
të përbashkët të burimeve dhe 1 Plan ndërkufitar të qëndrueshëm të zgjuar turistik 
për AOOS të AL, ME, IT. Me workshope pjesëmarrëse SH-të dhe zyrtarët publikë - 
ndajnë rregullat e përbashkëta për planifikimin e ardhshëm lokal/vendor, duke 
përmirësuar qëndrueshmërinë e tyre afatgjatë. 
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2 Hyrje 

 
Qëllimi i përgatitjes së këtij raporti është të përcaktojë pikat e veprimit që mund të 
kryejnë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes industrisë turistike, duke 
shfrytëzuar të gjitha mundësitë që përmbajnë Njësitë Administrative të Prezës, 
Marikajt dhe Ndroq. Ky raport është përgatitur nga Universiteti Bujqësor i Tiranës 
(Partner Kryesor OLIVO) dhe Instituti i Kërkimeve Urbane (Partner i Projektit 3). 

Ky raport është përgatitur në kuadër të aktivitetit DT 2.2.4 LEETDP - Mjedisi 
Lokal/Vendor, Planet e Zhvillimit Turistik dhe Ekonomik, me qëllim të promovimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit bazuar në pasurinë natyrore të peisazhit me 
Pemishtet Antike të Ullirit (PAU).  

Raporti kryen një analizë të hollësishme mbi sfondin historik, pasuritë mjedisore dhe 
produktet vendore të zonave, me theks në ekzistencën e Pemishteve Antike të Ullirit 
(PAUs), të finalizuara nga një analizë SWOT e ndarë në katër fusha tematike (mjedisi, 
bujqësia, artizanati, turizëmi). Raporti përfundon me përcaktimin e pikave të veprimit 
në 5 fusha kryesore (Zhvillimi dhe Investimet, Aksesi dhe Zhvillimi i Infrastrukturës, 
Fuqia Puntore e Turizmit dhe Ndërgjegjësimi, Marketingu dhe Promovimi dhe Rritja e 
Mbrojtjes dhe Organizimit Ligjor). 
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3 Zona Prezë 

 

3.1.1 Konteksti rajonal: mjedisi, bujqësia, zejtaria, turizmi 
3.1.2 Sfondi Historik  
 

Fshati Prezë deri në vitin 2014 ishte një komunë por pas reformës administrative 
territoriale në këtë vit, ai u kategorizua si një njësi administrative, e përbërë nga 7 
fshatra: Preza, Ahmetaq, Palaq, Fushë-Prezë, Gjec-Kodër, Ndërmjetës, Bregu-Shkoza. 
Njësia administrative e Prezës është e vendosur shumë mirë pasi është afër zonave të 
zhvilluara urbane. Preza ka një distancë prej 3 km nga Autostrada Tiranë-Durrës, 6 km 
nga Aeroporti i Rinasit, 22 km nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, 30 km nga Durrësi 
në të cilin ndodhet dhe porti më i madh i vendit dhe 18 km nga qyteti i Krujës e cila 
është një destinacion kryesor historik. 

Njësia administrative është pjesë e Komunës së Vorës, Qarku i Tiranës, në Republikën 
e Shqipërisë. 

Preza shtrihet në zonën kodrinore qendrore të ultësirës perëndimore të Tiranës, me 
një minimum prej 35 m mbi nivelin e detit dhe maksimumin, në sheshin e Kalasë, 309,4 
m mbi nivelin e detit, duke krijuar pjerrësi terreni, 8% përgjatë rrugës së Kalasë dhe 
15% në anën lindore të Fushë-Prezës. 

Sipërfaqja e njësisë administrative është rreth 2.7 km2. Pjesa e poshtme e territorit 
përdoret për kultivimin e produkteve bujqësore, ndërsa një pjesë e konsiderueshme 
e territorit është e mbuluar nga pyje dhe kullota, pjesa tjetër kategorizohet si zona 
urbane, toka djerrë dhe jo prodhuese. 

Preza është një nga fshatrat më të vjetër në Tiranë. I njohur si qyteti i Feniksit për 
shkak të prishjes dhe rindërtimit të tij ndër shekuj. Popullsia e këtij fshati mendohet 
të ketë filluar rreth 2000 mijë vjet më parë, periudhë në të cilën filluan punimet për 
ndërtimin e kalasë së Prezës. 

Kalaja e Prezës, e ndërtuar gjatë fillimit të shekullit të 15-të, është një nga 
monumentet e rëndësishme kulturore të gjetura në kodrën e Prezës (E. Mustafaraj, 
2014). 

Në të dy anët e rrugës, ka gjelbërim dhe ajër të pastër. Sa më shumë që ngjitemi, aq 
më i gjerë është horizonti, dhe kur arrijmë majën, Tirana duket si në pëllëmbën e 
dorës, Deti Adriatik në anën tjetër, kështjellat e Petrelës, Krujës dhe Rodonit, pemishte 
të ndryshme frutash dhe ullishte antike (Smile Albania 2019). 

Trashëgimia kulturore dhe historike janë potenciali themelor për zhvillimin e turizmit 
në Prezë. 
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Figura 3-1 Pamje nga Kalaja e Prezës © foto nga Preza Jone 

Preza ishte Qyteti i Parthians/Partëve, i quajtur ndryshe qyteti i Feniksit ose Parisi i 
vogël. Vetë rrënojat e saj dhe vetë gjurmët e sendeve të veçanta japin një pamje të 
qartë të shkëlqimit të gjendjes së mëparshme dhe bujarisë antike të vendit. Në shumë 
libra, Kalaja e Prezës përmendet si ndërtim i shek. III p.e.s. Ky antikitet ofron pasuri të 
elementeve tradicionale të jetës së përditshme, ndërtime, folklor, kuzhinë, kostume, 
etj, ku tre janë të njohur sot, objekte të tilla si "Monument Kulture i Kategorisë I" dhe 
"Zona e Mbrojtur" e kalasë. Shtjefën Gjeçovi në veprën e tij "Mnera e Preza", nuk flet 
kurrë për fshatin Prezë, por për qytetin e synuar të Prezës ku dhe ka kontribuar nivele 
të larta të emancipimit të vajzave dhe grave shqiptare. Kalaja ka formën e një 
pesëkëndëshi të parregullt me kulla të rrumbullakëta në katër cepa dhe me një kullë 
drejtkëndëshe rreth mesit të murit të shtrirë në drejtim perëndim-lindje, mbi të cilën 
është ngritur kulla e Sahatit. Kjo kështjellë kishte funksionin si Pikë Strategjike 
Vezhgimi. Banorët thonë se në këtë kështjellë u bë dasma e Mamica Kastriotit. 
Albanologu gjerman Johann George Von Hahn që vizitoi Prezën përshkruan Kullën e 
Sahatit, të dëmtuar gjatë Luftës së Parë Botërore. Sheshi para kalasë i cili si kompleks 
përfshin qendrën e fshatit, shkollës, njësisë administrative dhe objektit ish-shkollë / 
dyqan dy katësh (që mendohet se i përket periudhës së mbretit Zog), sipas studiuesve 
dhe banorëve, ka qenë Sheshi i Pazarit, ku përveç dyqaneve të përhershme, pazari 
zhvillohej në një ditë të caktuar të javës. 

Ndodhet gjithashtu në këtë shesh monumenti i Pusit, në të cilin folklori ka trashëguar 
legjendën e vajzës që u hodh për të mos rënë e gjallë në duart e Turqve. Fshati Prezë 
është pjesë e zonës kodrinore të Tiranës me tipare tipike si këngë dhe valle, kostume 
popullore, produkte bujqësore dhe rritje të frutave. Ulliri i Bardhë i Tiranës është i 
njohur për cilësinë e lartë të vajit, madje edhe nga përpunimi i tij në një fabrikë 
tradicionale, që gjendet funksional sot në Budull. Kantina Enol konsiderohet si një 
inkubator i përpunimit të rrushit, i cili ka çuar në rritjen e sipërfaqes së vreshtave. 
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3.1.3 Fabrika e Vjetër e Vajit të Ullirit në Prezë 
 

Në Prezë (zonë kodrinore) gjejmë mullinj shumë të vjetër për përpunimin artizanal të 
vajit të ullirit si: ai i Isen (Hysen) mulliri-funksional Kaziu, (sipas thënieve të Isuf Kaziut, 
të cilit gjyshi i tij i tha se ky mulli është 400-vjeçar, dhe ky i fundit e dinte nga gjyshi i 
tij se ishte ndër mullinjtë më të vjetër në zonë). Një mulli tjetër shumë i vjetër ishte ai 
i Mahmut Demirxhiut (në kodrën e Prezës) 350 vjeçar. Mulliri i Beqir Brusha (në Palaq), 
300 vjeçar; ajo e Sul Alushit (në Palaq) aq e vjetër sa që sot stërnipërit tregojnë se nuk 
dihet kur u ndërtua, ata nuk mund të përcaktojnë periudhën e saktë. Edhe sot, mulliri 
shumë i vjetër i Murat Terziut në fshatin Palaq është funksional. Mullinj të tjerë shumë 
të vjetër mbi 200 vjeçar janë: ai i Sure Huqi (funksional), ai i Hajdar Mullah (vetëm guri 
i mbetur si evidencë). Mulliri i Sul Shamkut (funksional) dhe mulliri i Rexhep Vranës 
(funksional deri para 4 vitesh), të cilët ishin shumë afër njëri-tjetrit. Në kodër - Prezë, 
mulliri i Bajram Axhës (sot ka mbetur vetëm guri i mullirit). Shumë afër këtij mulli ishte 
edhe ai i Xhepi (Rexhepi) Hoke Vajes, Sadik Kepi, evidencë të të cilit u kanë mbetur 
vetëm gurët e mullirit. Mulliri i Xhemali Kurtit u ndërtua 200 m poshtë kalasë, midis 
ullishtave, në anën lindore të kodrës së Prezës, ku pronari i mullirit kishte edhe 
shtëpinë e tij. Ky mulli u shërbeu banorëve të fshatit Ahmetaq, sepse ata e kishin më 
afër për të çuar ullinjtë atje sesa për t'i bashkuar në mullinjtë e shumtë që ishin në 
majë të kodrës. Nga ky mulli kanë mbetur vetëm guri i mullirit dhe shenjat e ndërtesës 
së shembur, gurët, sepse pronari i tij, në vitin 1966, zbriti në rrëzë të kodrës, në fshatin 
Ahmetaq, ku ndërtoi një shtëpi të re në pronat e tij. Një mulli tjetër, i cili u shërbeu 
banorëve të fshatit Ahmetaq, ishte ai i Ramazan Dacit i ndërtuar 100 m sapo fillon 
kodra e Prezës, në anën e saj lindore. Është ende funksional sot, së bashku me 
ndërtesën ekzistuese. Mulliri i Isen (Hysen) Ballaqen mbahet mend (guri ekziston 
akoma) në lagjen Ibrahimaj. Në lagjen Qehajaj ishte mulliri i Sure Qehajaj (gjashtë 
breza më parë) dhe ai i Selim Qehajaj. Në shekullin XX, u rindërtuan mullinj të tjerë, 
siç ishte ai i Muharrem Sinanit në fshatin Palaq, i cili është ende funksional edhe sot, 
por me ndërtesën e shkatërruar, e cila është zëvendësuar nga një kazermë nga djali i 
tij, Sulejmani. Në Prezë, 300 m larg kalasë, ka qenë dikur mulliri i vjetër Xhep (Rexhep) 
Cape, i cili mbeti pa kujdes, sepse pasardhësit e tij u zhvendosën në Vorë dhe në vitet 
'70 prona u ble nga Riza Zylfa i cili rindërtoi ndërtesën dhe sot ky mulli është funksional 
dhe njihet si mulliri i Zajë (Riza) Zylfa1. 

 

3.1.4 Burimet mjedisore: biodiversiteti, parku natyror, pemët antike, peizazhi 
Mjedisi natyror është burimi të cilin banorët e Prezës dëshirojnë ta kenë si një nga 
burimet dhe pikat më të forta të zhvillimit kulturor, shoqëror dhe ekonomik të zonës. 
Parë në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm si një vend me potenciale bio, ka vlera 
të florës dhe faunës, pyjeve dhe veçanërisht ullishtave që janë karakteristikë e zonës, 

                                                        
1 Xhaferri, M., 2013. Aspekte të mënyrës së jetesës në rrethinat e Tiranës (Fillimi i shek XX- shek XXI) 
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por edhe një burim i të ardhurave për banorët, rezervuarët, Lumin Ishëm dhe fushat 
bujqësore të Ahmetaq dhe Fushë-Preza. 

Tabela 3-1 Toka në përdorim në Prezë 

 

Pyjet përfshijnë zonën e pishës, zonën e gështenjës, zonën e ahut dhe zonën e drurit 
shkoza. Këto pyje janë gjysmë natyrore me 260,73 ha dhe artificiale me 248,73 ha 
sipërfaqe. Zona e formacioneve të bredhit shoqërohet me bimë lisi, dëllinje, thane, 
ha, kaçube, etj. Zona e lisit përfshin bimë të tilla si mollë të egër, pisha, ha, dëllinja, 
etj. Të gjitha këto, së bashku me vlerat kulturore të zonës, përbëjnë potenciale për 
zhvillimin e qëndrueshëm të zonës dhe promovimin e saj si zonë ekologjike. 

    
Figura 3-2 Pamje nga ullishtat në Prezë © foto nga E. Demiraj 

Nr Fshati Sipërfa
qja 

Totale 
(Ha) 

Tokë 
Bujqësor

e në 
përdorim 

(Ha) 

Tok Përd (Ha) Pyje 

(Ha) 

Urban 

(Ha) 

Tokë Jo 
Bujqës

ore 

(Ha) 

I 
punues

hëm 
Ullinj Fruta 

Vresh
ta 

1 Prezë 265.19 187 65 97 7 16 34.19 2 44 

2 Ahmet
aq 

755.39 537 499 17 3 3 133.39 15 85 

3 Gjeç 
Kodër 

100 80 85 7 2 1 10.5 1.5 3 

4 Fushë-
Prezë 

539 487 452 15 - - 42  3 

5 Ndërmj
et-ës 

104.54 89.64 88 - 1 0.64 10 1.8 3.1 

6 Breg 
Shkozë 

100 95 87 5 3  3 1 1 

 Totali 

Prezë 

2796 1403 924 623 166 17 509.4 37 299 
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Bujqësia (në fushë) dhe pemishtet (në kodër) janë degët më të zhvilluara të bujqësisë 
në Prezë. Kultivohet gruri, misri, të gjitha llojet e perimeve dhe jonxha. Përmendet 
shumë për kultivimin e ullirit. Ndër pemët frutore përmendim: kumbulla, qershi, 
dardha, fiq, etj2. 

Ndërsa fauna e mbarështuar natyrshëm brenda kësaj zone territoriale-klimatike është 
e dominuar nga forma të shpendëve të egër si mushkonja, kërmij, cuka, qyqja, laraska, 
qukapiku, etj; gjitarë të tillë si lepujt, dhelprat, çakallët, etj. Burimet e pasura natyrore 
krijojnë kushte për aktivitete të tilla si gjuetia, piknik, etj. Peisazhi i Lumit Ishëm pranë 
Fushë Prezës përfaqëson një zonë të vlefshme me bimësi, e cila duhet të ruhet dhe 
forcohet nga kushtet që e favorizojnë atë. 

Preza dëshiron ta ketë atë si një nga burimet më të mira dhe pikat e zhvillimit të fortë 
kulturor, shoqëror dhe ekonomik të zonës. Parë në kontekstin e zhvillimit të 
qëndrueshëm si një vend me potenciale bio, dallohen vlerat e florës dhe faunës, 
pyjeve dhe veçanërisht ullishtave që janë karakteristikë e zonës, por edhe burimi i të 
ardhurave për banorët, rezervuarët, lumin Ishëm dhe fushat bujqësore të Ahmetaq 
dhe Fushë-Prezës. Pyjet përfshijnë zonën e larit, zonën e gështenjës, zonën e ahut dhe 
zonën e shkozës. Këto pyje janë gjysmë natyrore me 260,73 ha dhe artificiale me 
248,73 ha sipërfaqe. Zona e formacioneve të copëzuara të shoqëruara nga bimë lisi, 
dëllinje, thane, ha lofatë etj. Zona e lisit përfshin bimë si mollë të egra, shkoza, ha, 
dëllinja, etj. Të gjitha, së bashku me vlerat kulturore të zonës, përbëjnë potencialin 
për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës dhe promovimin e saj si zonë ekologjike. 
Ndërsa fauna e prodhuar natyrshëm brenda kësaj zone territoriale-klimatike 
mbizotërohet nga format e egra të shpendëve si, shqiponja, kali i qyqes, laraska, 
qukapiku, etj; gjitarë si lepujt, dhelprat, çakallët, etj. 

Në Prezë ka vende të veçanta që paraqesin një rëndësi për jetën e banorëve të zonës 
ndërmjet brezave, siç tregohet në figurën poshtë burimit të ujit të Qesarakut të 
rindërtuar nga Shoqata Preza Jone me kontribut vullnetar. Kjo tregon se banorët 
jetojnë me të tashmen duke vlerësuar vlerat e së kaluarës ku gjithashtu nevoja e 
gjeneratës së re për të vlerësuar dhe punuar duke rivendosur pasuritë ekonomike të 
zonës është e menjëhershme. 

   
Figura 3-3 Pamje nga burimi Qesarak në Prezë ©foto nga Preza Jone 

                                                        
2 Karaguni. M, Dumani. B: “Tirana demo-economic and social relief”, Tiranë, 2005. f. 11 
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Burime të pasura natyrore krijojnë kushte për aktivitete si gjuetia, pikniku, etj. Peisazhi 
i lumit Ishëm pranë Fushë Prezës përfaqëson një zonë të vlefshme me bimësi, e cila ka 
nevojë për të ruajtur dhe forcuar kushtet që e favorizojnë atë. 

  
Figura 3-4 Pamja e Kështjellës nga Kantina Enol në të majtë © foto nga E. Demiraj dhe frymëzimi i piktorit nga 

peizazhi i Kështjellës së Prezës në të djathtë © foto nga Preza Jone 

 

3.1.5 Produktet e artzanatit/artizanale 
Sipas të dhënave, në Prezë është përdorur një kostum me fustan për burra. Fustani 
me fund mbahet mend të jetë përdorur në qytetin e Tiranës, sidomos si kostum 
martese, si veshje ceremoniale dhe jo si veshje e përditshme. Në formën e tij më 
luksoze, me një fustan shumë të gjerë kambrik, me një jelek dhe rroba qelqi të 
qëndisur me fije ari, u përdor nga fisnikëria vendase, të paktën deri në periudhën e 
Shpalljes së Pavarësisë. Gratë e malësisë së Tiranës, si veshje të përditshme, kanë 
preferuar të përdorin pantallona të gjera leshi, si më të përshtatshmet. 

 

Veshja me mëngë të gjata vishej vetëm 
për festa dhe në ceremoninë e 
martesës. Edhe gratë e fushës dhe 
zonës kodrinore, filluan të ndryshonin 
veshjen e tyre duke futur, si një ndikim 
nga qyteti, dimite prej basmeve të 
pambukut, me prerje të modës 
orientale.  

                Figura 3-5 Kostume tradicionale ©foto projekti 100 fshatra 

Mbi dimrat, ata sollën përparëset e tyre të bukura dhe të larmishme, të punuara në 
ortekun shtëpik; Zakonisht preferoja ato të bëra nga gratë rurale në zona të 
specializuara, ku do të veçoja Prezën si një nga zonat më tipike për të punuar 
përparëset dhe shamitë e kokës. 
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Figura 3-6 Sënduk I vjeter © foto projekti 100 fshatra  

Figura 3-7 Gurë artizanal © foto projekti 100 fshatra 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Produkte dhe shërbime eno-gastronomike 
Një tregues i rëndësishëm i mirëqenies së banorëve të Prezës është ushqimi, duke 
filluar nga mënyra e të ngrënit, shumëllojshmëria e gjerë e artikujve që përdoren për 
gatim, gatimi i tyre, etj. Shumë ushqime të përdorura nga banorët sigurohen nga 
burime shtëpiake si p.sh.: miell, mish, qumësht dhallë, zarzavate, barishte, etj. Ndërsa 
pjesa tjetër e ushqimit që përdorën, të tilla si: makarona, oriz, sheqer, kafe, vaj, kripë, 
etj, fshatarët i blejnë në treg ose në dyqane afër fshatrave të ndryshëm). Mënyra e të 
ngrënit ishte një aspekt i rëndësishëm i mënyrës së jetës. Kjo është edhe specifika e 
një krahine apo zone etnografike. 
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Figura 3-8 Gastronomia tradicionale e kantinës Enol 

 

3.1.7 Atraksionet turistike, rrjedhat dhe shërbimet 
                                                                                            

Në fshat ka disa subjekte private që ofrojnë shërbime të tilla ditore si dyqani i mallrave 
të konsumit (3 subjekte), restorant (3 subjekte), kafene (5 subjekte), të cilat janë 
vendosur kryesisht në qendër të fshatit. Fshati Preza është i njohur për disa atraksione 
turistike, megjithatë mungojnë shërbimet për turistët dhe vizitorët si bujtina dhe 
hotele, pika informacioni, udhëzues dhe paketa turistike, ATM dhe pika "Exchange". 

Fshati Prezë, si ish-bashki dhe njësi administrative sot, ofron disa shërbime kryesore 
publike si: kopshtin e fëmijëve, shkollën, qendrën shëndetësore, postën. 

Më 23 Prill në Prezë organizohen "Festivalet e Prezës", ku ka një mundësi për 
zhvillimin e panaireve të ndryshme të artizanatit, shërbimeve të zonës, prezantimin e 
vlerave gastronomike dhe nënprodukteve të vajit të ullirit, vlerësimin e vlerave 
mjedisore dhe biodiversitetit. 
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Figura 3-9 Festivali I Prezës © foto nga portali SCAN 

Mësimi zhvillohet në dy ndërtesa në vende të ndryshme, ku ato ndahen përkatësisht, 
në një kopsht dhe cikël fillor dhe në ciklin tjetër 9-vjeçar & gjimnaz. Ndërtesat janë 
rikonstruktuar në periudha të ndryshme. Qendra shëndetësore ndodhet në një 
ndërtesë 2-katëshe, ku aktualisht përdoren vetëm disa kthina në katin përdhes. Kjo 
është për shkak të zvogëlimit të shërbimeve mjekësore dhe orëve të shërbimit, gjë që 
shpjegon edhe mungesën e farmacisë. Transporti publik ka një linjë të drejtpërdrejtë 
me qytetin e Vorës si pikënisje dhe stacion përfundimtar në fshatin Palaq. Programet 
përcaktohen bazuar në nevojën e banorëve. Stacionet si vendndodhje njihen nga 
banorët, por nuk kanë struktura dhe elementë identifikues. 

Në këtë grup dallojmë aktorët më me ndikim si: Shkëlqim Demirxhiu- Kontributi i tij 
në sistemimin e qendrës së fshatit, dhe jo vetëm. 

• Kantina Enol - Shembull i kthimit të tokave djerrë në toka prodhuese. 
• Bar / Restorant "Kalaja e Preza" – Kuzhinë 
• Bar / Restorant "Ballkoni i Prezës" - Kuzhina e zonës Sulejman Shamku - Mulli i 

Vjeter 
• Suvenir "Gordi" - Punime artizanale. 
• Blegtori e tunelit - Fillimet e fermës së bagëtive 

 

3.1.8 Çfarë ofron Preza 
 

• Kreshtën e kodrës që shihni. 
• Përvoja e lindjes së diellit dhe perëndimit të diellit. 
• Zgjatja përgjatë kodrës, shpërndarja e kontrolluar e vendbanimit. 
• Pikë inspektimi me peizazh të pazëvendësueshëm. 
• Mundësitë për turizmin sportiv. 
• Fshat që është bërë pjesë e interesit të organizatave të ndryshme festive dhe 

investime nga aktorë që nuk janë banorë të përhershëm të fshatit. 
• Dëshira e mirë e banorëve për investime, por nevoja për t'i inkurajuar ata që 

të kontribuojnë në zhvillimin e fshatit. 
• Prania e shërbimeve minimale. 
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• Afërsia me zonat urbane. 
• Komunitet me nivel mesatar të arsimit. 
• Popullsia me tipare urbane. 
• Institucione arsimore që funksionojnë mirë 
• Monumente kulturore me vlerë për turizmin. 
• Mundësia për të mbledhur ujë për shkak të lartësisë dhe pjerrësisë së terrenit. 
• Ekzistenca e sistemeve të mëparshme të ujitjes dhe tarracës për ullishtat. 
• Lidhjet me rrugët e vjetra me fshatrat përreth, me daljet në qendrat urbane. 
• Afërsia me aeroportin dhe zonat e rëndësishme urbane (Tiranë, Durrës) 
• Kultura e ullirit ende ekzistuese dhe me cilësi të lartë. 
• Elemente të ruajtura të traditës si fabrika e vajit të ullirit, punimet artizanale, 

muzeu i kalasë. 
• Aktorët lokalë me interes për të kontribuar në investimet në fshat. 

 

3.1.8.1 Modeli 
 

• Lidhja e pikave të soditjes me hapësirat publike përmes rregullimit të tyre me 
elemente të lehta vizuale. 

• Konceptimi i modelit të pikës së soditjes. 
• Trajtimi i fenomenit të degëzimit të rrugëve të lagjes me disa ose 1-3 banesa. 
• Sistemimi i rrjetit rrugor me elementë tipikë të zonës si kalldrëmi. 
• Ndriçimi dhe sinjalizimi i rrugëve dhe hapësirave publike. 
• Revitalizimi i ndërtesave publike të braktisura, me funksionet e qendrave 

kulturore, workshopeve, etj., Dhe ndërtesave private të braktisura në hostele. 
• Sistemimi i ndërtesës së qendrës administrative. Mundësia për ta zhvendosur 

atë në qendrën shëndetësore, për ta kthyer në një qendër kulturore dhe 
bibliotekë. 

• Restaurimi i ngjashëm me qendrën e vjetër të fshatit, restaurimi i shërbimeve 
dhe zona për këmbësorë. -Ndalja e automjeteve përveç në rastet e PWD. 
Eliminimi i parkimit në hyrje të kalasë. Rregullimi i tij në një pikë që të detyron 
të ecësh dhe të mendosh për elementet thelbësore të fshatit. 

• Itinerari i produkteve bujqësore; rrënjët e vjetra të vajit dhe workshope, 
vreshtat dhe kantinat e verës dhe rakisë, prodhimi i nënprodukteve të 
ndryshme nga kultivimi i frutave. 

• Krijimi i një pike informacioni, për vizitorët dhe njëkohësisht banorët. 
Azhornimi i botimeve të gazetave për t'iu përshtatur popullatës, duke ruajtur 
traditën. Kthimi i revistës së fshatit. 

• Krijimi i itinerareve me destinacion të përcaktuar; burime, liqene, peisazh, 
monumente. 

• Përcaktimi i përparësive të produkteve bujqësore. Zbatimi i projekteve që e 
promovojnë atë. Subvencionimi dhe orientimi në kulturat që do të kultivohen 
dhe nevojat e tyre. 
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• Stimuj për rigjallërimin e kopshteve të banimit. 
 

3.1.9 Politikat për zhvillimin e territorit 
 

Preza shtrihet në zonën kodrinore qendrore të ultësirës perëndimore të Tiranës, me 
një kuotë minimale 35 m mbi nivelin e detit dhe një kuotë maksimale në Sheshin Kala, 
309,4 m mbi nivelin e detit, duke krijuar një pjerrësi, 8% përgjatë rrugës për në Kala 
dhe 15% në anën lindore të Fushë-Prezës. Zona e fshatit është rreth 2.7 km2. Kjo zonë, 
në kuotat më të ulta përdoret për bujqësi, ndërsa një pjesë e konsiderueshme janë 
pyjet dhe kullotat. Pjesa tjetër, përfshirë zonën urbane, është tokë djerrë dhe tokë 
joprodhuese. 

Ka një numër të konsiderueshëm të banorëve me rreth 6417 banorë, nga të cilët 1223 
janë Preza lart. 

Figura 3-10 Kështjella e Prezës                                                                                                                                               
      Figura 3-11 Xhamia e Prezës 

 

Zona urbane përbëhet nga vendbanime rurale të formuara kryesisht nga shtëpi me një 
familje, me një shtëpi dy katëshe të arkitekturës tradicionale. Tipologjia hapësinore 
përqendrohet në vendbanimet rurale të vendosura në kodra. Fshatrat kanë një 
marrëdhënie shumë të ngushtë me peisazhin përreth dhe ofrojnë pamje tërheqëse të 
territorit. Arkitektura punuese e dritareve të vjetra të banimit ishte e tipit frëngji, ku 
të katër anët e shtëpisë ishin bërë nga dritare të vogla me harqe prej druri dhe kapakë. 

Gjatë takimeve të ndryshme të palëve të interesit, eksperti i këtij projekti identifikon 
prej tyre problemin kryesor që ka prekur ata për zhvillimin e zonës. Vlen të përmendet 
fakti se në Shqipëri pemishtet e lashta/antike të ullirit, duhet të vlerësohen duke i 
mbrojtur ato në një mënyrë ligjore në mënyrë që ato të bëhen më pas një faktor i 
rëndësishëm ekonomik për fermerët, familjet, agroturizmin, punëtorët artizanalë, 
etj.Të gjithë politikëbërësit lokalë, rajonalë dhe kombëtarë duhet të identifikojnë/ 
regjistrojnë të gjitha pemishtet e ullirit në Shqipëri dhe t'i mbrojnë ato me ligj. 
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4   Zona Ndroq 

 

4.1 Konteksti rajonal: mjedisi, bujqësia, zejtaria, turizmi 
 

Ultësira kodrinore midis Tiranës dhe Durrësit ndahet nga dy korridore gjeografike: 
Vora dhe lugina e Ndroqit, nëpër të cilat kalojnë dy rrugë natyrore, që lidhin Durrësin 
me fushën pjellore të Tiranës dhe malësitë e largëta të Martanesh, Krujës, Dibrës dhe 
Matit. Fshati Ndroq ndodhet në luginën e përshkuar nga lumi Erzeni, në mes të një 
rruge karrexhate që lidh Tiranën dhe Durrësin. Ndroq i vjetër ndodhet më tej në jug. 
Lagjet e saj janë vendosur në një numër kodrash ulliri. Kalaja (387 metra mbi nivelin e 
detit) është e ndërtuar në kodrën mbizotëruese. Lagja më e madhe, sipas shtigjeve, ka 
qenë Varoshi, në juglindje të kalasë. Ndroqi është përgjithësisht i hapur, pjesërisht i 
ngushtë, me shpate, tarraca dhe fusha me kushte të përshtatshme për zhvillimin e 
bujqësisë, pemëtarisë/rritjen e frutave dhe blegtorisë. 

  

4.1.1 Sfondi Historik 
 

Besohet se Ndroq ka ekzistuar si vendbanim që nga periudha romake. Sidoqoftë, 
përmendet për herë të parë si fshat i Andronikës, me 23 shtëpi në regjistrin turk të 
Sanxhakut të Shqipërisë, të hartuara në vitet 1431-1432. 

 Ekzistojnë dy hipoteza për emrin e fshatit Ndroq: 
•    Buron nga fjala "midis rrënjëve" - "nën rrënjët" ose në rrëzë të malit sepse fshati 
ndodhet në fund të kodrës së kalasë së Ndroqit. 
•    Sidoqoftë, emri i tij ka një prjeardhje të hershme nga fjala greke "andros", njeri; 
prej tij "Andronikus" si një emër i përveçëm, Andronikus si emri i perandorit. Më 
vonë, të dy emrat pësuan shndërrime fonetike deri në formimin e fjalës së tanishme 
"Ndroq". Gjatë gjithë shekullit XX, mbiemri "Ndroqi" i ka atribuar rajonit 
individualitete që kanë merituar dhe ende meritojnë të nderohen. 

Ndroqi njihej si një krijesë e bukur në luginën e Erzenit, në kryqëzimin e rrugëve të 
rëndësishme ekonomike në atë kohë. Lagjia e Pazarit ishte një nga zonat më të 
rëndësishme së bashku me shtëpinë e Ibrahim Beut (Mansak), (Shehi. Baki, 2016) 

Duke iu referuar shkrimeve të Hahn ku përmendet lagjja Pazar, mund të konkludojmë 
se Ndroqi ishte një qendër e rëndësishme ekonomike para vitit 1863. Ky rajon me të 
ardhura të mira blegtorale, bujqësore, pemishte dhe sidomos vaj ulliri dhe duhani, 
kishte nevojë për një qendër të vogël tregtare. Kjo konfirmohet nga studiuesi Kristo 
Frasheri, i cili shkruan se duhani zinte gjithashtu një zonë të konsiderueshme në 
gjysmën e dytë të shekullit të 18-të. Në shekullin XVIII Ndroqi ishte pjesë e nën 
administrimin e Durrësit. 

Nuk kishte të dhëna konkrete historike se kur lulëzonte tregtia ose kur u hap dyqani i 
parë. Ndërtimi i Pazarit daton në Mesjetën e vonë, kur njerëzit zbritën nga Kalaja ose 
kodrat e zonës. Ndoshta u zgjodh një vend i hapur në fillim të rrugës, afër ujit të përroit 
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të Sharrës dhe larg shtëpive, ku ata u mblodhën, pinë kafe dhe shkëmbyen drithë buke 
dhe bagëti.  

Qendra Ndroqi ose; siç quhet ndryshe Lagjja e Pazarit dhe më vonë "Tregu", ka një 
sipërfaqe rreth 2.5 km2 me të gjitha kopshtet dhe ullishtat. 

Pjesa më e madhe e tij ndodhet në jug të lumit Erzen, ndërsa një pjesë e vogël e 
shtëpive ndodhet përtej lumit në anën e tij veriore. Kufizohet në veriperëndim me 
fshatrat Pinet e Grebllesh, në lindje me Pezën e Vogel, në juglindje me Kalane, në jug 
me Zbarqe. Pazari i vjetër i Ndroq ndodhej në qendër të zonës së banimit dhe shtrihej 
përgjatë ish-rrugës këmbësore, karvanëve dhe qerreve (Shehi. Baki, 2016). 

 
Figura 4-1 Lumi Erzen © foto nga Mustafa Bela 

4.1.2 Ekonomia dhe mjedisi   
 

Toka bujqësore është e një cilësie të mirë prodhuese dhe pjesa kryesore e saj është 
në përdorim. 
Ekziston një traditë pozitive në përdorimin e tokës edhe për shkak të pozitës së 
përshtatshme gjeografike dhe klimës së favorshme për mbjelljen e shumë kulturave 
bujqësore, duke përfshirë drithërat, perimet, rrushin dhe ullinjtë. Një faktor kryesor 
në rritjen dhe zhvillimin e produkteve është afërsia e prodhuesve me tregun më të 
madh në rajon, i cili është Tirana dhe porti i Durrësit. Ekziston një trend në rritje në 
zonë, i ndërmarrjeve të përqendruara në agro-industri dhe krijimin e fermave 
organike. Shumë restorante gjenden në rrugën Tiranë-Ndroq, të cilat ofrojnë kuzhinë 
tradicionale me produkte bio / organike të zonës. 
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4.1.3 Kooperativat bujqësore 
                                                                                   

Ndërtimi i sistemit të kooperativave bujqësore përfshihu edhe Ndroqin. Kooperativat 
bujqësore u organizuan në formën e pronave në grup. Mjetet e prodhimit, ndërtesat, 
makineritë dhe pajisjet, pemishtet, vreshtat, ullishtet, bagëtitë, etj., ishin pronë e 
përbashkët e anëtarëve të kooperativës. Ky ishte koncepti propagandistik i partisë-
shtet, në fakt ishte pronë e shtetit e administruar nga pushteti lokal. Toka ishte pronë 
e shtetit, ndërsa kooperativat bujqësore ishin një pronë hibride. Të ardhurat e 
anëtarëve të kooperativës gjatë vitit ishin relativisht të ulëta dhe të pamjaftueshme, 
vetëm në fund të vitit mund të mbeteshin pak para për të blerë diçka. Sidoqoftë, 
kooperativat ishin ekonomi të çentralizuara, pasi kishin një plan prodhimi që vinte nga 
komiteti ekzekutiv. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4-2  Tregu Lokal © foto nga Mustafa Bela 

 

4.1.4 Tradita 
 

Historia e kultivimit të ullirit është shumë e vjetër në zonën e Ndroqit, e dalluar për 
rritjen e saj. Kodrat përreth tij janë mbjellë me pemë ulliri, disa prej të cilave janë 
shumë të vjetra (deri në 3000 vjet të vjetra). Njerëzit e kësaj zone rurale kultivonin 
ullinj dhe një traditë e mirë janë punëtoritë e prodhimit të vajit të ullirit. Vaji i prodhuar 
këtu është i një cilësie shumë të mirë. Ekzistojnë tetë fabrika të prodhimit të vajit të 
ullirit në zonën e Ndroqit. Kodrat e fshatit Shesh përmenden shpesh për vreshtari, ku 
kultivohen dy lloje të rrushit të njohur, referuar si "Shesh i zi" dhe "Shesh i bardhë", 
nga ku janë emëruar dy verëra të njohura Shqipëtare.  

Përpunimi i frutave dhe perimeve është një tjetër traditë e zonës; vlen të përmendet 
tharja dhe përgatitja e tyre e produkteve të frutave të thata si buka e fikut (e përgatitur 
me fiq të thatë) etj. Bashkia e Tiranës është organizatori pionier i "Ndroq Bio-Fest". Ky 
aktivitet u konceptua si një panair i produkteve bujqësore dhe blegtorale të zonës, në 
mënyrë që të rikthehet tradita për promovimin dhe nxitjen e agroturizmit në këtë zonë 
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shumë të pasur me produkte bio / organike, duke e bërë kështu Ndroqin mikpritës të 
shumë qytetarëve nga Tirana dhe zonave përreth.  

  
Figura 4-3 Mulli i Vjetër për prodhimin e Vajit të Ullirit me drurin e Ulmus campestris. 1815 në Shqip: Dru Vidhi © 

foto nga E. Demiraj. 

4.1.5 Kështjella Varosh në Ndroq 
 
Kështjellat simbolizonin qendrat antike të civilizimit. Numri më i madh i pemëve më 
të vjetra të ullirit u gjetën afër ose relativisht afër fortesave ose kështjellave para-Ilire. 
Është shumë domethënës fakti që numri i madh i pemëve të vjetra të ullirit ndodhet 
pranë kështjellave, fakte që supozojnë se qendrat e vjetra të civilizimit 
konsideroheshin si zona të vjetra të shpërndarjes së pemëve të ullirit. Ekziston një 
marrëdhënie domethënëse midis Kështjellave (Kalave para-Ilire / Ilire) dhe 
shpërndarjes së Pemëve të Vjetër të Ullinjve.  

Gjurmët tregojnë se ky vendbanim (387 m mbi nivelin e detit) ishte i pajisur me mure 
rrethuese gjatë pushtimeve barbare të shekullit IV. Muret janë të gjera, të ndërtuara 
me gurë të përmasave të mesme të mbushura me llaç dhe gëlqere të përzier me 
pluhur të lehtë tullash, sipas teknikës karakteristike të Periudhës së Antikitetit të Vonë, 
fakt që mbështetet edhe nga fragmentet qeramike të gjetura në sipërfaqen e kalasë. 
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Figura 4-4 Muret e kalasë së Ndroqit © foto nga E. Demiraj 

Mendohet se kalaja ka pësuar një shkatërrim të fortë në këtë kohë, por ajo është 
rindërtuar gjatë shekullit XIII-XIV duke shërbyer si seli për feudalët Shqiptarë kundër 
rivalëve vendas dhe pushtuesve të huaj. Pas vdekjes së Skënderbeut, kalaja e Ndroqit 
mori një rol të rëndësishëm për pushtuesit Osmanë. Përmes kalasë së Ndroqit, 
Osmanët ishin në gjendje të shikonin qytetin e Durrësit, i cili ishte nën sundimin e 
Venecias. Kalaja e Ndroqit humbi rëndësinë e saj pas rënies së qytetit të Durrësit në 
1501, por e rifitoi atë gjatë anarkisë feudale në shekullin XVIII duke shërbyer përsëri si 
selia e feudalëve vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-5 Pamja e Tiranës nga Kështjella e Ndroqit © foto nga E. Demiraj   

Funksioni i tij në luginën e Erzenit është i lidhur ngushtë me pozicionin gjeografik që 
kontrollon rrugën që lidh bregdetin dhe territorin e brendshëm. Pemët e Vjetra të 
Ullirit - Kështjella - Turizmi - Peisazhet, kontribuon në formësimin e peizazheve dhe ka 
një rëndësi të thellë në agro-ekonomi, përfshirë ekonomitë industriale bazuar në nën-
produktet e saj. Rreth Kështjellave antike ka panorama të mrekullueshme, peisazhe, 
hije të freskëta dhe burime ujrash, etj (fig. 4-5 dhe 4-6). Prania e pemëve të ullirit 
përreth qyteteve antike (Berat, Elbasan, Tiranë, Vlorë, etj.) sugjeron që ato mund të 
përdoren për të promovuar agro-turizmin. Në dekadën e fundit, pemët e ullirit janë 
përdorur gjithnjë e më shumë si ose emra në vendpushimet turistike, qendra të 
mëdha tregtare, aeroporte, parqe, vila apo edhe në trafik, për të shtuar një tëheqje 
historike dhe të këndshme. 

Kjo ka krijuar një treg të ligjshëm dhe nganjëherë të paligjshëm të pemëve të ullinjve 
të vjetër. 
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Figura 4-6 Pamje e Durrësit nga Kështjella e Ndroqit © foto nga E. Demiraj 

 

4.1.6 Produktet e artizanatit/artizanale 
 

Deri në vitet 1970, pesha e artikujve artizanalë, veçanërisht ato të tekstileve, zinin 
vendin kryesor në ekonominë prodhuese të kësaj periferie të Tiranës, përfshirë 
Ndroqin. Të tilla si pëlhura leshi, qilima, mbulesa shtrati, ishin sendet më fitimprurëse 
për vendasit. Në ditët e sotme kjo traditë ka mbetur në nivele të kënaqësisë 
individuale për të punuar ose për të pasur, por tani nuk sjell më të ardhura në zonë. 
Kohët e fundit, duke parë tendencat në rritje drejt personalizimit dhe kthimin te vlerat 
e traditës, ky sektor duhet të stimulohet më shumë. 

Ashtu si në Prezë ose Marikaj, të rinjtë duhet të trajnohen dhe stimulohen nga grante 
artizanale për tezgjah dhe kunja të tjera druri dhe guri. 

 

4.1.7 Produktet dhe shërbimet eno-gastronomike 
 

Potenciali i zonës me produkte bujqësorë në fermat organike, fermat tradicionale të 
bagëtive organike: Verë, vaj ulliri, qumësht, mish, fruta, perime, etj. Pjata tradicionale 
si; mish me jani, byrek me perime, kungull, kungull dhe sheqer, pashaqofte, qumësht, 
e verdhë veze, tavë dheu (tavë argjile) etj. Ëmbëlsira: hasude, revani, kabuni etj. Të 
gjitha zonjat me aftësi gatimi, përdorin bujqësinë (kopshtet) aty pranë , për të 
mbledhur produkte organike dhe për t'i përdorur më pas si një lëndë e parë për gatim 
të përditshëm dhe tradicional. 
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Figura 4-7 Tradita e Prodhimit të Vajit të Ullirit dhe bletarisë © foto nga E. Demiraj 

 

4.1.8 Atraksionet turistike dhe shërbimet 
 

Ashtu si në Prezë, edhe Ndroqi êshtë i njohur për atraksionet turistike, megjithatë 
shërbimet për turistët dhe vizitorët si bujtina dhe hotele, pika informacioni, udhëzues 
dhe paketa turistike, ATM dhe pikat "Exchange" mungojnë në qendër të fshatrave. 

Më 8 Shtator në Ndroq organizohet "Vera n'Shesh", ku ka një mundësi për të 
promovuar zhvillimin e festivaleve tradicionale me një fokus në aktivitetet 
gastronomike dhe tradicionale, aktivitetet kulturore, fetare dhe historike. 

 

 
Figura 4-8 “Vera n’Shesh” © foto nga portali Po.al 
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Fabrika e Vajit të Ullirit "Tre Miqte" në Ndroq është destinacioni i parë ku mund të 
merrni të gjithë orientimin se si mund të jetë itinerari për të vizituar Ndroqin. Kjo 
fabrikë e udhëhequr nga familja Pasmaciu ka rikthyer shpresën dhe modelin se si të 
kthehen produktet e zonës në fitimprurëse. Tradita e ndjekur nga djemtë e familjes 
shkon më tej në prodhimin e ullinjve të marinuar në vaj, në provën e vajit shoqëruar 
me komposta të ndryshme me frutat e zonës ose me mjaltin e prodhuar nga 
bletërritësit e zonës. 

 
Figura 4-9 Z. Vladimir Pasmaçiu (pronar i Fabrikës së Ullirit "Tre Miqte") me babain. © foto me leje nga Z. V. 

Pasmaçiu 

Një nga vëllezërit Krutan të familjes, Z. Vladimir Pasmaçiu, zotëron një muze artizanal 
personal dhe ambiente të veçanta të ruajtura me fanatizëm për zonën, por që nuk i 
përdor për përfitim. Duhet punuar për t'i bërë të dukshme këto relike të veçanta duke 
i kthyer së bashku me kështjellën, njësia administrative Ndroqi 1Fa destinacion i 
vërtetë turistik i kurorës së Tiranës. 

Vizita pas kalasë mund të vazhdohet për të parë parcelat e identifikuara me ullinjtë e 
vjetër shekullorë ku mund të hani një vakt në natyrë ose duke vizituar 5-10 km nga 
restorante të ndryshëm të natyrës agro-turistike që përdorin pjatat tradicionale 
kryesisht me lëndë të para lokale. 
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4.1.9 Çfarë ofron Ndroqi 
 

Siç u përmend më parë në paragrafët e mësipërm nga Kalaja e Ndroqit mund të shijoni 
një pamje madhështore. 

Duke vizituar Ndroqin, turistët mund të gjejnë lloje të ndryshme të organizimit të 
udhëtimit, të tilla si: 

• Kreshtën pamore të kodrës. 
• Përvoja e lindjes së diellit dhe perëndimit të diellit. 
• Zgjatja përgjatë kodrës, shpërndarja e kontrolluar e vendbanimit. 
• Pikë inspektimi me peizazh të pazëvendësueshëm. 
• Mundësitë për turizmin sportiv. 
• Fshat që është bërë pjesë e interesit të organizatave të ndryshme festive dhe 

investime nga aktorë që nuk janë banorë të përhershëm të fshatit. 
• Dëshira e mirë e banorëve për investime, por nevoja për t'i inkurajuar ata që 

të kontribuojnë në zhvillimin e fshatit. 
• Prania e shërbimeve minimale. 
• Afërsia me zonat urbane. 
• Komunitet me nivel mesatar të arsimit. 
• Popullsia me tipare urbane. 
• Institucione arsimore që funksionojnë mirë 
• Monumente kulturore me vlerë për turizmin. 
• Mundësia për të mbledhur ujë për shkak të lartësisë dhe pjerrësisë së terrenit. 
• Ekzistenca e sistemeve të mëparshme të ujitjes dhe tarracës për ullishtat. 
• Lidhjet me rrugët e vjetra me fshatrat përreth, me daljet në qendrat urbane. 
• Kultura e ullirit ende ekzistuese dhe me cilësi të lartë. 
• Elemente të ruajtura të traditës si fabrika e vajit të ullirit, punimet artizanale, 

kalaja dhe muzeu personal. 
• Aktorët lokalë me interes për të kontribuar me investime në fshat.. 
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5 Marikaj  

 

5.1  Konteksti rajonal: mjedisi, bujqësia, zejtaria, turizmi 
5.1.1 Sfondi Historik 
 

Fshati Marikaj, sot pjesë e bashkisë së qytetit të Vorës, shtrihet në aksin kryesor të 
rrugës Tiranë-Durrës, i pozicionuar në kodrat e zbutura të kësaj zone dhe fushat e 
koordinuara që rrethojnë fshatin së bashku me lartësinë e kodrave, Toles (229m), 
Tarraca Kodrinore (232m), Guri I selisë (222m), Kodër Majeshi në 102m. Në qendër të 
gjithë këtij terreni është kodra Jakup Beu në 232m lartësi. Shtrirja lindore e fshatit 
është me gjatësi 19 "shkallë 19'34", ndërsa shtrirja veriore është 41 "shkallë në 23'45" 
gjatësi. Fshati ka dy dalje rrugësh, një në veri që të çon në qytet e Vorës, Tiranës dhe 
Krujës, tjetra në jugperëndim që shkon në Durrës. Fshati Marikaj është i rrethuar nga 
kodra të gjelbërta të mbjella me pemë ulliri shekullore por edhe me bimë spontane 
siç janë shkurret e bregdetit si Pema e luleshtrydheve (Arbutus unedo), shkurre fshesë 
(Spartium junceum), shkozë (Carpinus betulus) shqopë (Calluna vulgaris).etc.  

Zona fushore e fshatit përveç pjellorisë së saj natyrore gjithmonë ka pasur një lehtësi 
në komunikim, ndërsa njihet që prej nga shekulli i 11-të ky vend ishte një shteg/kalim 
për në rrugën e Arbrit. Për këtë dukuri ka shkruar shkrimtarja bizantine Ana Komena, 
në të cilën ajo përmendi se në këtë rajon dikur jetonte fisi Albani, fisi Arbri dhe 
gjithashtu përmend rajonin "Albania" që shtrihej në rrugën nga Durrësi në Dibër. 
Shekuj më vonë, gjatë kohës kur ndodhi lufta e 1-rë botë, shteti Austro-Hungarez 
ndërtoi një hekurudhë të ngushtë që lidhte Shqipërinë e Veriut me qytetin e Durrësit. 
Thënë në këtë mënyrë, Marikaj për shkak të pozitës gjeografike ka qenë gjithmonë në 
një udhëkryq shumë të rëndësishëm për komunikimet. Në vitin 1948, fushat e 
Marikajt u përshkuan nga hekurudha Tiranë-Durrës, ndërsa në vitin 2001 nga 
autostrada Tiranë-Durrës e cila është segmenti rrugor më i rëndësishëm në vendin 
tonë. 

Qendra e fshatit është rreth 800-1000m larg autostradës Tiranë-Durrës. 

Që nga kohërat antike deri më 21 korrik 1946, ishte nën juridiksionin e qytetit të 
Shijaku në rrethin e Durrësit, më vonë u bë pjesë e rrethit të Tiranës. 

Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, prona e tokave ishte pjesërisht në pronësi të 
qytetarëve të Marikajve, dhe prona e tokave të mbetura ishte në pronësi të Mehmet 
Pashe Jella, një pronar i vendosur në krye si administrator nga Perandoria Osmane në 
atë kohë. Pas vdekjes së tij në gjysmën e dytë të shekullit, ndikimi i tij filloi të 
zvogëlohej. Në këto toka, një ndikim i ri nga Adem Toptani, bej i Valias filloi të rritej, 
duke filluar me lagjen "Allcaush". Ai dhe më vonë djali i tij Hamit Toptani, u përpoqën 
të ndanin fshatin në dy njësi administrative; përkatësisht Marikaj dhe Allcaush. Kjo 
përpjekje vazhdoi deri në vitin 1924, por pa rezultat. Në dokumentin kadastral nr.3 dt 
11/5/1924 të lëshuar për pronarin e tokës nga zyra e kadastrës së prefekturës së 
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Durrësit, në seksionin “Katundi”, fshati u quajt “Allcaushe”,  dokument që shpjegon 
shitjen e tokës me pronarin Hamit Toptani bej, fshatarit Sulejman Subashi, dokument 
që është në posedim të blerësve.. 

Në hartën topografike të vitit 1936, prodhuar nga instituti gjeografik mbretëror Italian, 
i analizuar nga sistemi euro-fotografik "Sontoni", shfaqet qartë emri "Allcaushe" 
përveç emrit tjetër "Marikaj". Përkundër këtyre dokumenteve të kohës, emri 
"Allcaush" mbeti vetëm si një dëshirë e bejlerëve të fshatit. Ky fshat, i cili quhet 
"Dunga" ishte dhe është ende pjesë e fshatit Marikaj. Emri Allcaushe diskutohet ende 
mes njerëzve edhe sot e kësaj dite, veçanërisht nga të moshuarit, por sot kuptimi i tij 
i referohet kryesisht lagjes. 

Bazuar në traditat e vjetra, gjithashtu nga reliktet ekzistuese (mbetjet e mureve, copa 
pllakash, gurë të përdorur për mure) ne mendojmë se disa shekuj më parë, në vendin 
ku sot njihet si "Guri i Selisë" që është një nga kodrat më të larta në fshat, kishte shtëpi 
banimi, kështu që ka qenë një fshat ose ndoshta një qendër e madhe banimi. 
Paraardhësit tanë na kanë thënë për shtëpitë e rregulluara nga tjegulla në tjegulla, ku 
macet mund të ecnin lirisht nga druri/trari në dru/trari, gjithsesi kjo mbetet një 
hipotezë që duhet të verifikohet në të ardhmen. 

Për sa i përket trashëgimisë kulturore, ka tre shtëpi karakteristike dhe një vend 
historik, shtëpitë janë pronë private që kanë nevojë për restaurim. 

 

5.1.2 Dimensionet dhe kufijtë e Marikaj 
 

Fshati Marikaj ka një sipërfaqe afërsisht 14 km 2: terren fushor 149,76 ha; pemishte 
249 ha nga të cilat pemët e ullirit 90 ha; vreshta 10 ha; serat 5,5 ha; toka joprodhuese 
dhe sipërfaqja e pyjeve është përafërsisht. 100 ha 

Kufijtë e fshatit janë: në veri janë fshatrat Gerdec e Marcinet, në veriperëndim është 
fshati Karrec në rrethin e Durrësit dhe në jugperëndim janë fshatrat Maminas dhe 
Vlashaj në rrethin e Durrësit. Në jug kufizohet me fshatin Bodinok gjithashtu në rrethin 
e Durrësit dhe në juglindje me fshatin Kuc. Në lindje ndodhen fshatrat: Koder-Vore, 
Picar dhe Gjokaj në rrethin e Tiranës. 

Kufiri më verior është Majeshi (Sakosa) dhe Qerakuqja. Kufiri më lindor është 
Bersubashja dhe Duhanorja (përroi i Kasazit), Qafa e stanit, Qafa e Gjilkot (Katër 
shtyllat e sotme). Në jug guri i selisë, kulmi I gjatë dhe rezervuari i Konaj. Në perëndim, 
është kryqëzimi me Maminas.  

Vija e plotë kufitare është maja e kodrave të Majeshi, Qafshkalla, kulmi i gjatë (Kulmi 
i gjate), vargu i kodrave mbi Orizen, shelgu i qafës (Qafeshelgu), Cenallia, Duhanorja, 
Kasazi, pjesa e pasme e pemës së manaferrës/luleshtrydhes, qafa e Stanit, qafa e 
Gilgote, guri i selisë (Guri i Selisë), përroi i Dedës, rezervuari i Konajt, ura e bardhë.  
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5.1.3 Popullsia e fshatit Marikaj  
 

Popullsia e fshatit Marikaj besohet të jetë autoktone, por gjithashtu e përzier me fiset 
e migruara në periudha të ndryshme kohore në histori. Fisi Markaj, fisi nga lindi dhe u 
rrit murgesha Mrike, mendohet se u përfshi masivisht në emigracion për shkak të 
pushtimit të Perandorisë Osmane. Një pjesë e fisit që qëndroi këtu u asimilua totalisht. 
Sot, nga ardhja e fiseve të tjera nga pjesë të ndryshme të vendit që mendohet se janë 
2-3 shekuj më parë, nuk kuptohet qartë se kush janë pasardhësit e popullit autokton. 
Nga burimet e arkivuara që dokumentohen në periudha të ndryshme kohore dhe 
historike, treguesit demografikë të popullsisë Marikaj tregohen më poshtë: 

 

Viti  Burimet 
statistikore 

Familja Qytetarët Besimi 
Musliman 

Besimi 
Katolik 

1923 Teki Selenica 
“Shqiperia me 
1923, faqe 54 

61 344 344 - 

1927 Teki Selenica 
“Shqiperia me 
1927, p.85 

81 383 383 - 

1945 Regjistri i 
popullsisë 1945 

118 812 812 - 

1981 Xh. Subashi 
”studim në 
kuadër të 65 
vjetorit të 
shkollës 

312 1846 1846 - 

2001 REPOBA-S 
(INSAT) 

566 2591 2591 - 

2005 INSAT-raport 
statistikor 
31.12.2005 

733 3196 3196 99 

 

 

 

 

 



Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, through valorization of rural 
cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient olive groves 

 

 Faqe 33 

Arritja e qytetarëve nga rajone të ndryshme të Shqipërisë tregohet në tabelën më 
poshtë: 

Nr Qarku Popullsia 
totale  

Popullsia 
1965-
1970  

Familjet 
1965-
1970 

Popullsi
a 1992-
2006  

Familjet 
1992-
2006  

Familjet 
totale 

1 Diber 581 296 51 285 49 100 

2 Librazhd 323 160 27 163 28 55 

3 Korca 57 - - 57 10 10 

4 Kukesi 58 - - 58 10 10 

5 Puke-
Mirdite 

99 - - 99 17 17 

6 Permet-
Tepelene 

40 40 6 - - 6 

7 Fieri 41 41 4 - - 4 

8 Lushnja 25 12 2 13 2 4 

 

5.1.4 Bujqësia, Mjedisi dhe Nevojat 
 

Bujqësia, si një zhvillim i ekonomisë së banorëve të zonës, punëson një numër të 
konsiderueshëm të familjeve që kanë përfituar nga toka bujqësore dhe përmes kësaj 
kanë burimin e tyre kryesor të të ardhurave. Brenda kësaj dege të ekonomisë për nga 
efektiviteti, rritja e të ardhurave për njësi / sipërfaqe, deri më tani blegtoria, perimet, 
renditen si degë efikase dhe kohët e fundit ka një tendencë për të zhvilluar kultivimin 
e pemëve frutore (pjeshkë, kumbulla, rrush, mollë, etj.) të destinuara për treg, si dhe 
kultivimin shumë të vlerësuar të ullirit. 

Të ardhurat kryesore që vijnë nga bujqësia janë ullishtat, pemishtet, vreshtat dhe 
nënproduktet e rrushit, të cilat prodhohen gjithashtu si vaj, në një mënyrë artizanale 
dhe të fabrikuar, siç janë kantina Bardha dhe fabrika e vajit Subashi. 

Për sa i përket bagëtisë mund të themi se shumica e njësive blegtorale janë private 
dhe përdorin kullota dhe livadhe për të ushqyer bagëtinë. 

Peisazhe natyrore me vlera të larta: Mali i Subashit dhe varg kodrash të gjelbërta, pyje 
dhe larmi të pasur shtojnë bukurinë e kësaj zone. Monumentet natyrore janë të 
shumta, të tilla si ullishtat e vjetra shekullore, drurë të vjetër, vreshta, pemishte dhe 
rritje frutash. 

Burime të favorshme natyrore për turizmin; klima, peizazhi me ullishte, pyjet, 
rezervuari produktiv në shërbim të banorëve të fshatit. Në lagjen Dunga ndodhet një 
kurorë e bukur me shkurre dhe bimësi shumë të rrallë, ku ia vlen të investohet në 
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turizëm; për çiklizëm të lëvizjes së lirë, për ekspedita të ndryshme. Sa i përket 
burimeve ujore mund të themi se janë identifikuar 6 burime dhe janë vendosur dy 
rezervuarë të cilët aktualisht përdoren jozyrtarisht nga banorët e zonës së ujitjes. Këto 
rezervuarë kanë një sipërfaqe totale prej 78,000 m / 2. TANK ose ujëmbledhësi në 
lagjen Dung ka kapacitet 220 mijë m3 / ujë, me gjatësi 190 metra, lartësi 8.5 m; ne 
mendojmë se duhet të investohet në siguri dhe shfrytëzimin e tij, një zonë pyjore prej 
1800 ha, përbërja kryesore e këtij pylli janë pishat, shkurret, lisat dhe shkurre të 
ndryshme. Personat e specializuar në trajtimin dhe sigurimin e shërbimit për faunën 
dhe florën janë 6. Kodrat kryesore të fshatit, kapin lartësinë mesatare nga 180 - 230 
metra mbi nivelin e detit, përmes kalimit të kodrave dhe shtigjeve kryesore për 
këmbësorët dhe biçikletat, të cilët përfshihen në itineraret kryesore që kalojnë nëpër 
fshat, në udhëzuesit turistikë të cilët gjithashtu kanë përparësi soditjen e natyrës dhe 
identifikimin e pikave kryesore të qëndrimit dhe kampeve. Toponimet e pikave me 
natyrë të veçantë, janë po aq interesante sa ajo dhe ju ofron këtë pjesë të territorit, 
emra që mund të lidhen me personazhe historikë ose ngjarje, deri në emërtimet që 
janë përshkruese të vetë territorit. 

Sa i përket shërbimeve më të nevojshme në fshat, siç është një qendër shëndetësore, 
e cila është e pranishme, por ka nevojë për përmirësime në gjendjen e saj fizike dhe 
në rritjen e gjendjes së stokut të barnave të nevojshme në fshat. Lidhur me 
menaxhimin e mbetjeve, ai është kryesisht i organizuar, ajo që duket e nevojshme 
është shtimi i njësive të grumbullimit dhe menaxhimi i atyre mbetjeve që hidhen në 
natyrë si p.sh. afër ish-depozitës së ujit në Mal-Subash. Njësi. Një shërbim tjetër i 
pranishëm në fshat është edhe zyra postare, e cila është afër qendrës së fshatit, me 
pak nevojë për ndërhyrje në gjendjen fizike të tij. Marikaj është përshkruar si "Kurora 
e Gjelbër" e territorit të komunës së Vorës.  

 
Figura 5-1 Peisazh nga Marikaj © foto nga projekti 100 fshatra 
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Rezervuari Marikaj, ka një sipërfaqe prej 58,000 m / 2 kapacitet 220 mijë m3 / ujë, me 
gjatësi 190 metra, lartësi 8,5 m; Në territorin e fshatit ky rezervuar uji aktualisht 
përdoret në mënyrë joformale nga banorët e zonës për ujitje. Pranë rezervuarit është 
një ish-njësi ushtarake e cila aktualisht është jashtë funksionit, e cila do tê shtohet në 
funksionin rekreativ dhe rekreativ të hapësirës rreth rezervuarit dhe pranë kodrave 
përreth tij. Rezervuari, i rrethuar nga kodrat e fshatit, ofron përreth territorit të tij, 
disa aktivitete në lidhje me ecjen në natyrë, kajakimin në sipërfaqen e rezervuarit, 
përshkimin e rrugëve përreth tij dhe çiklizmin. Kampimi pranë rezervuarit. Vizitoni ish-
njësinë ushtarake të vendosur afër rezervuarit. 

 
Figure 5-2 Pamje nga Rezervuari Marikaj © foto nga projekti 100 fshatra 

 

5.1.5 Sektori i ullirit Marikaj 
 

Mbjelljet e reja me ullinj në Marikaj janë rreth 10 ha. Oborri i ullirit është i ndarë në: 
ullinj 25 vjeçar (të rinj), ullinj 50-55 vjeçar nga koha e komunizmit ku varietetet e 
mbjella ishin Kalinjot, ulliri i Beratit, Frantoi. Ullinjtë nga koha e mbretit Zog, ku 
mbjelljet e asaj kohe ishin pothuajse Frantoi (hera e parë gjatë mbretërimit të mbretit 
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Zog që llojet e huaja të ullinjve lejoheshin të hynin në territorin shqiptar). Ullinj të 
vjetër me shekuj me varietete: ulliri i bardhë i Tiranës, frengu, ulliri i zi, ullastra, ulliri i 
kuq. 

Në Marikaj ka ullinj të vjetër një mijë vjeçarë që janë kryesisht ulliri i bardhë i Tiranës), 
ulliri i zi. Në kohët antike tregtia e vajit bëhej me republikën e Venecias dhe më vonë 
me Stambollin. Në vitet e komunizmit nuk ka të dhëna specifike për zonën e Marikajt 
por është e njohur për eksportet totale në të gjithë vendin. Kemi import të fidanëve 
që është përqendruar kryesisht në qytetet Preze dhe Maminas. Për problemin e vajit: 
deri më tani me një etiketë të aprovuar nga AKU (Agjencia Kombëtare e Ushqimit) 
është vetëm fabrika e Subashit, pasi për përpunimin e vajit është një fabrikë tjetër, 
gjithsej dy fabrika. Produktet që janë të lidhura me kopshtet e ullirit dhe prodhimin e 
ullirit janë vaj ulliri ekstra i virgjër me tre lloje: ullinj të pjekur, gjysmë ulliri të pjekur 
dhe ullinj të gjelbër. Në rastet e një sezoni të mirë prodhimi një pjesë të vajit e ndajmë 
bazuar në varietetin e ullirit: vaj ulliri ekstra-i virgjër Kalinjot, ulliri i bardhë i Tiranës, 
ullaster, freng dhe në disa raste të rralla ullinj të kuq. Ullinjtë e tryezës përpunohen 
duke i shtypur me gurë siç ka qenë traditë. Produktet e tjera të ullirit janë brumi i ullirit 
(pate) dhe gjethet e ullirit për çaj, rigon të bardhë, rigon të kuq, balsam limoni, fealty 
germander, lesser centaury, levore/lule e Shën Gjonit (Hypericum perforatum) dhe 
trëndafil të egër. Me dru ulliri bëhen produkte kuzhine, produkte dekorative etj. 
Gjithashtu, përbërje të ndryshme vajrash me bimët e zonës bëhen për arsye kulinarie 
dhe masazhi. Zonën e Marikajt turistët kanë filluar ta vizitojnë tashmë prej 4 vitesh.  

Ky lloj turizmi konsiston: turne në zonën e ullirit; si përpunohet ulliri për vaj; cilat janë 
teknologjitë; çfarë teknologjish kemi tani në këtë moment; si bëhej përpunimi i ullirit 
në zonë, Shqipëri dhe Botë gjatë viteve të mëparshme; si duhet të testohet vaji i ullirit; 
ruajtja e cilësisë dhe sasisë së metodave të vajit të ullirit; si të dallojmë bazuar në 
etiketat (çfarë thonë etiketat duke pasur parasysh llojin e shkrimit). Gjatë tureve në 
oborret e ullirit tregohen varietete të ndryshme të mbjellave, mosha e tyre, lloji i 
terrenit, klima, fauna dhe flora. Më tej bëhet një provë produkti nga kulturat e gjetura 
në oborret e ullirit, gjethet e çajit, petullat me vaj ulliri, byrek me 23 lloje perimesh të 
mbledhura nga oborri, gjithashtu reçel frutash (oborret tona të ullirit kanë trung me 
rrënjë të thella që shërbejnë 2 funksione : Të gjithë frutat që piqen, piqen në të njëjtën 
kohë me ato të ullirit gati për tu konsumuar nga korrësit, funksioni tjetër është 
mbrojtja e terrenit nga erozioni etj. 

 

5.1.6 Produkte artizanale 
 

Zejtaria në zhvillimin ekonomik të fshatit në përgjithësi dhe të familjeve në veçanti, ka 
luajtur rolin e saj pozitiv. Ajo lindi nga nevojat e kohës dhe u zhvillua për t'i 
përmbushur ato. Ajo u zhvillua duke iu përshtatur kërkesave që lindën gjatë viteve të 
punës së përditshme që bënin fshatarët. Zejtaria/artizanati përfshinin disa degë të 
ekonomisë rurale. Qëllimi i tij ishte të plotësonte kërkesat e nevojshme brenda fshatit. 
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Gjatë gjithë historisë së saj, artizanatët në Marikaj mbetën artizanat thjesht në kufi. Ai 
nuk u bë i madh dhe u bë një burim i mirë i të ardhurave, por përkundrazi i dha 
përparësi plotësimit të nevojave të brendshme (të vetë fshatit). Ai nuk arriti të bëhej 
burim i të ardhurave në asnjë prej degëve të tij, qoftë edhe për një biznes të vogël. 
Por në ditët e sotme Dyqani Subashi në rrugën Kalaja e Tiranës i vendosur në qendër 
të Tiranës ka gjetur rrugën për të promovuar zanatet e dobishme të shoqëruara me 
shitjen e Vajit të Ullirit të prodhuar nga Fabrika Subashi.  

 

        
Figura 5-3 Dyqani i Vajit të Ullirit Subashi dhe zejtaria në Kalanë e Tiranës © foto nga E. Demiraj 

 

    
Figura 5-4 Artizanat nga Subashi në Kalanë e Tiranës © foto nga E. Demiraj 

Vitet e fundit artizanatet zhvillohen edhe individualisht si biznes, ku përmendim këtu 
stilisten dhe rrobaqepësen Roza Koni me kostumin tradiciona. 

 

5.1.7 Produkte dhe shërbime eno-gastronomike 
 

Në këtë temë nuk mund të dëshmojmë vlera të veçanta gastronomie, të ndryshme 
nga Preza dhe Ndroqi kështu që nxjerrim në pah të njëjtat pjata. Kemi produkte 
bujqësore nga tregu vendas dhe i huaj, posaçërisht prodhimi i vajit të ullirit "Subashi" 
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dhe së fundmi vera janë dy drejtimet sipas të cilave duket se po orientohet ky zhvillim 
i produkteve me vlerë. Potenciali i zonës me produkte bujqësorë në fermat organike, 
fermat tradicionale të bagëtive/blegtorisë organike: Verë, vaj ulliri, qumësht, mish, 
fruta, perime, etj. Pjatat tradicionale si; mish me jani, byrek me perime, kungull, 
kungull dhe sheqer, pashaqofte, qumësht, e verdhë veze, tavë dheu (tavë argjile) etj. 
Ëmbëlsira: hasude, revani, kabuni etj. Të gjitha zonjat me aftësi gatimi, përdorin 
bujqësinë (kopshtet) aty pranë , për të mbledhur produkte organike dhe për t'i 
përdorur më pas si një lëndë e parë për gatim të përditshëm dhe tradicional. 

     

    
Figura 5-5 Gastronomia e Marikajt në vizitë të organizuar nga Fabrika e Vajit të Ullirit Subashi 

© foto nga E. Demiraj 

Sa i përket etnografisë dhe folklorit, mund të themi se është pjesë e folklorit të 
përditshëm. Numri i objekteve të kultit është dy, dhe numri i objekteve historike është 
një. Për sa i përket klasifikimit të gjendjes mund të themi se është mesatar, që do të 
thotë se ata kanë nevojë për rindërtim dhe mirëmbajtje. Nuk ka asnjë provë/të dhënq 
për vendet arkeologjike. Artizanati është i pranishëm në zonë me treguesit e tij të tillë 
si, zanatet ku futen perimet, punimet e drurit, punimet e argjilës dhe punimet e 
metaleve. Një tregues tjetër i artizanatit/artizanal është trashëgimia etnografike dhe 
përpunimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale që përfshijnë vaj ulliri, mjaltë, 
prodhim vere, prodhim qumështi, komposto dhe turshi. 
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5.1.8 Atraksionet turistike, rrjedhat dhe shërbimet 
 

Fshati Marikaj është përshkruar si "Kurora e Gjelbër" e territorit të komunës së Vorës. 
Peisazhe natyrore me vlerë të lartë: Mali i Subashit dhe një varg kodrash të gjelbërta, 
pyje dhe larmi të pasur shtojnë bukurinë e kësaj zone pranë rrugës kryesore. 

Monumentet natyrore janë të shumta, të tilla si ullishte shekullore, pemë të vjetra, 
vreshta dhe pemishte. Marikaj ka sipërfaqe të shumta të tokës bujqësore me ullishte, 
vreshtari, pemishte, ferma dhe biznese që i shërbejnë zonës dhe më gjerë.  

Aktualisht në territorin e fshatit Marikaj operojnë 157 biznese, nga të cilat 50 janë 
biznese të mëdha dhe 107 biznese të vogla, të cilat përbëjnë në pjesën më të madhe 
bazën kryesore të punësimit të banorëve përreth. Shërbime të ndryshme, shërbime 
artizanale të ndërlidhura, restorante dhe kafene-bare, biznese të lidhura me 
agroturizëm. Bizneset e lidhura me industrinë, janë të vendosura midis autostradës 
dhe rrugës kryesore, për shkak të lehtësisë që ajo ofron në lëvizjen e mjeteve të 
transportit, një pjesë e madhe e kësaj industrie i përket asaj me disa të punësuar, dhe 
pjesa tjetër individuale, siç janë shërbimet e makinave. 

Shërbimet janë të pakta në lidhje me nevojat e fshatit dhe qasjen turistike që unë do 
të ndjek më tej. Bujtinat/Hostelet ekzistojnë por nuk përdoren, siç është rasti i tyre 
brenda agroturizmit Kuçi. Numri i kafeneve është i konsiderueshëm, dhe pothuajse të 
gjitha ndodhen përgjatë boshtit kryesor të fshatit. Restorantet janë disi më të 
shpërndarë në fshat, duke qenë të vendosura përgjatë rrugës Marikaj-Vorë, ku kanë 
qasje edhe më të lehtë për vizitorët. Dyqanet në krahasim me shërbimet e tjera të 
ngjashme në fshatrat e tjerë janë në një numër të konsiderueshëm dhe kanë një 
aktivitet edhe me një numër më të madh të të punësuarve, siç kemi rastin e Dyqanit 
Marikaj apo edhe një ose dy tregje që kanë aktivitet të konsiderueshëm në krahasim 
me fshatrat e tjerë. 

Aktivitete të ndryshme që mund të zhvillohen në këtë zonë janë: Ecja në shtigje 
kodrinore, çiklizmi, sportet ujore. 

 

5.1.9 Çfarë ofron Marikaj 
 

Bujqësia, si një zhvillim i ekonomisë së banorëve të zonës, punëson një numër të 
konsiderueshëm të familjeve që kanë përfituar nga toka bujqësore dhe përmes kësaj 
kanë burimin e tyre kryesor të të ardhurave. Brenda kësaj dege të ekonomisë për nga 
efektiviteti, rritja e të ardhurave për njësi / sipërfaqe, deri më tani blegtoria dhe 
perimet, renditen si degë efikase dhe kohët e fundit, ekziston një tendencë për të 
zhvilluar kultivimin e pemëve frutore (pjeshkë, kumbulla, rrush , mollë). , etj.) të 
destinuara për treg, si dhe kultivimin e ullirit shumë të vlerësuar. Në këtë zonë operon 
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subjekti Garden Line me aktivitetin e kultivimit dhe tregtimit të bimëve dhe luleve të 
ndryshme, ekziston edhe subjekti Vreshtari Bardha i cili merret me kultivimin e rrushit 
dhe prodhimin e verës.  

Ka dy fabrika për përpunimin e vajit të ullirit në fshatin Marikaj. Për sa i përket 
potencialeve konkurruese në sektorë dhe produkte janë të korrat fushore (kryesisht 
misri). Pemë frutore, produkte organike blegtorale, përfshirë qumështin, mishin dhe 
pulat me produktet e tyre të mishit dhe vezëve. Tokat bujqësore mbillen me kultura 
të tilla si: perime fushash dhe serra, grurë, misër, fasule, patate, ullinj, pemishte, 
agrume dhe vreshtari. Vitet e fundit, fshatarët i janë përkushtuar kultivimit të pemëve 
dhe vreshtarisë, ku vlen të përmenden blloqet e frutave dhe ullishtat në Marikaj.  

Ecja dhe çiklizmi në natyrë, motoçikletë dhe soditje, janë aktivitetet kryesore të 
organizuara në ullishtat dhe kodrat. Duke qenë se hapja e shtigjeve që të çojnë në këto 
pjesë të territorit parashikohet të jenë pjesë e guidave që do të organizohen në fshat. 
Kampingu në ullishtat është një tjetër aktivitet që mund të organizohet, si pjesë e 
guidave dhe individualisht nga njerëz që duan të jenë individualisht pjesë e turizmit 
aventuresk. 

Fabrika e vajit Subashi ndodhet. Fabrika e Subashi ka marrë pjesë në shumë konkurse, 
duke fituar çmime ndërkombëtare. Kodrat e fshatit Marikaj, nga ku merret një pjesë 
e lëndës së parë që përpunohet në fabrikë, janë nga 400-500 vjeçare deri në 800 
vjeçare, dhe disa prej tyre kanë kaluar mijëvjeçarin. Kjo fabrikë prodhon rreth 35 
produkte të nxjerra nga pema e ullirit. Fabrika Subashi ofron të shijuarit e produkteve 
vendase/lokale, në ambiente të adaptuara. 

Monitorimi afërt i procesit të përpunimit të vajit me metodat e modernizuara të 
ofruara nga fabrika. Marrja e informacionit në lidhje me llojet e ndryshme të 
proceseve të ndjekura nga përpunuesit e drejtuar nga fabrika. Shpjegime mbi historinë 
dhe mënyrat e mëparshme të përpunimit të vajit. Blerja e suvenireve me motive të 
ullirit dhe fshatit Marikaj. 

Prioritetet për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë bujqësore janë analizimi i 
kushteve të përgjithshme për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe të 
përgjegjshëm - ekoturizmi, për të ruajtur natyrën e pastër dhe për të mos dëmtuar 
biodiversitetin. Pastaj identifikimi i fermerëve që do të sigurojnë produkte lokale 
bujqësore dhe blegtorale pa kimikate për t'i shërbyer turistëve dhe për të mbrojtur 
biodiversitetin. Ndërtimi i një pike grumbullimi për produktet bujqësore për 
magazinim. Promovimi dhe mbështetja e bizneseve private në shërbim të turizmit. 

 

5.1.10 Politikat për zhvillimin e territorit 
 

Në përgjithësi, mund të themi se modeli i zhvillimit bujqësor të fshatit Marikaj është i 
bazuar në zinxhirë ndërlidhes ndërmjet njeri tjetrit dhe promovimin e prodhimit të 
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frutave dhe perimeve të rralla, organike (bio) dhe promovimin e modeleve të 
agroturizmit për shkak të afërsisë me zonat urbane. Rekomandohet: 

• Shfrytëzimi i traditës, përvojës, kushteve klimatike dhe afërsisë me metropolet 
kryesore të Tiranës dhe Durrësit për të nxitur prodhimin e perimeve organike 
dhe të rralla; për këtë mund të zhvillohet një projekt i veçantë si Parku Serë. 

• Përdorimi i njohurive të specialistëve të prodhimit të perimeve organike siç 
është Hajdar Kuçi për të krijuar një inkubator të produkteve organike dhe të 
rralla; Prodhimi i vajit të ullirit nga ullinjtë shekullorë duke e promovuar atë 
për vlera të veçanta medicinale; 

• Rehabilitimi i tarracave për prodhimin e kulturave të rralla të frutave; 

• Promovimi i një itinerari të integruar agroturistikë: prodhimi i ullinjve shekullor 
dhe vajit (SUBASHI) - vreshta dhe verë (EKREM BARDHA) - perime organike dhe 
të rralla (Ferma Organike KUÇI) dhe të tjerë. 

 Krijimi i një marke territoriale bazuar në produktet e lartpërmendura dhe promovimi 
i tyre. 
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6 Analiza SWOT (Identifikimi dhe përfshirja e palëve/aktorëve të 

interesit rajonal, vlerësimi për fushat tematike: mjedisi, 

bujqësia, artizanati, turizmi) 

 

Përmes analizës SWOT, ne po përpiqemi të përcaktojmë katër komponentët e analizës 
në katër fusha tematike (mjedisi, bujqësia, artizanati, turizmi) për zonën e Ndroqit, 
Marikajt dhe Prezës. 

 

6.1 Zona Ndroq  
 

6.1.1 Fusha tematike: Mjedisi 
 

 
 Në zonën e Ndroqit mund të identifikohen shumë pika të forta që mund të ofrojnë 
mundësi të mëdha në të ardhmen dhe të rezultojnë në një sektor të zhvillimit të 
qëndrueshëm turistik bazuar te Mjedisi. Ka shumë burime natyrore në një rreze të 
vogël, të tilla si lumi Erzen, i cili shtrihet përgjatë fshatit, burimet ujore dhe një bukuri 
skenike të biodiversitetit natyror në një reliev kodrinor. Sidoqoftë, burimet e ujit nuk 
shfrytëzohen për nevojat e banorëve lokalë, duke krijuar mungesë të shërbimit të 
furnizimit me ujë dhe shkarkimin e pakontrolluar të mbetjeve të ndryshme në lumë, 
ka rritur nivelin e ndotjes.  
 
Përdorimi i mundshëm i qëndrueshëm i burimeve natyrore mund të jetë faktori 
fillestar për të rritur numrin e vizitorëve dhe për të sjellë një zhvillim ekonomik përmes 

Pikat e forta Mundësitë  

- Burimet Ujore dhe 
Lumi Erzeni 

- Diversiteti Natyror, 
bukuria skenike 
dhe rekreacioni. 

- Cilësia e ajrit 

- Përdorni burimet natyrore në mënyrë që të 
rrisni tërheqjen për vizitorët. 

- Përdorni burimet ujore për të furnizuar fshatin 
me ujë të pijshëm. 

- Përdorni lumin dhe burimet natyrore si pikë 
referimi, në mënyrë që të organizoni aktivitete 
turistike. 

Dobësitë  Rreziqet 

- Menaxhimi i keq i 
burimeve ujore 

- Ndotja e 
pakontrolluar e 
lumenjve 

- Mbipopullimi që çon në degradimin e aseteve 
të turizmit natyror 

- Potencialet për të rritur katastrofat e 
shkaktuara nga njeriu (zjarri, etj.) 

- Përdorimi i paqëndrueshëm dhe konkurrenca e 
shtuar për burimet natyrore si uji. 
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sektorit të turizmit. Sidoqoftë, përdorimi i burimeve natyrore duhet të jetë i 
qëndrueshëm dhe i kontrolluar për të shmangur degradimin dhe rreziqet që vijnë si 
rezultat i rritjes së numrit të vizitorëve. 

 

6.1.2 Fusha tematike: Bujqësia 

 

Zona e Ndroqit prodhon një larmi produktesh bujqësore, pasi bujqësia është sektori 
kryesor ekonomik i zonës. Disa produkte bujqësore përpunohen duke prodhuar 
produkte të tilla si vaj ulliri, verë, rreçel frutash, me metoda tradicionale. Vlerat më të 
rëndësishme bujqësore mund të përcaktohen në parcelat e lashta të ullinjve dhe te 
pemët e tjera të lashta ekzistuese. Disavantazhi i sektorit bujqësor është menaxhimi 
dhe mirëmbajtja e AOOs. Meqenëse nuk ka një mbrojtje ligjore mbi legjislacionin 
vendor, jetëgjatësia është në rrezik dhe ullinjtë e atyre pemëve nuk promovohen për 
sa është vlera e tyre reale. Sidoqoftë, potenciali dhe vlerat e produkteve bujqësore 
lokale, duke siguruar menaxhim dhe promovim të duhur, mund të ndikojnë në mënyrë 
aktive në zhvillimin e turistëve. 

 

6.1.3 Fusha tematike: Artizanatet 

 

Pikat e Forta Mundësitë 

- AOOs dhe pemë të tjera 
antike 

- Diversiteti i produkteve 
bujqësore 

- Përpunimi i produkteve 
bujqësore 

- Promovimi i produkteve bujqësore të 
përpunuara lokale (vaj ulliri, verë, 
mjaltë etj.) 

- Zgjerimi i tregut për produktet 
vendore/lokale 

- Marka dhe e drejta e autorit e 
produkteve bujqësore. 

Dobësitë Rrreziqet 

- AOO të pakontrolluara dhe 
të pa mirëmbajtura 

- Mbrojtje ligjore të AOOs 
- Mungesa e tregut lokal 

- Degradimi i AOOs 
- Praktikat shkatërruese të peshkimit, 

pylltarisë dhe bujqësisë. 
- Sigurimi i cilësisë 

Pikat e forta Mundësitë  

Nuk ka prodhime artizanale të prodhuara në zone - 

Dobësitë  Rreziqet 

- - 
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Sipas dëshmive historike dhe intervistave me grupin e aktorëve, zonat nuk ofrojnë 
artizanat. Artizanatët e përdorur në kështjellën e Ndroqit zakonisht tregtoheshin nga 
artizanët që vinin nga zona të tjera. 
 

6.1.4 Fusha tematike: Turizmi 

 
Sektori aktual i turizmit në zonën e Ndroqit, bazohet në gastronominë dhe disa 
produkte bujqësore. Shumica e vizitorëve janë njerëz lokalë që vizitojnë Ndroqin 
vetëm për disa orë, si rezultat i kufizimeve të shërbimeve në sektorin turistik dhe 
aksesit të keq të zonës. Në përgjithësi, vizitorët nuk kanë informacion në lidhje me 
monumentet, vendet kulturore dhe prejardhjen historike, dhe burimet natyrore të 
zonës. 

 

Pikat më të forta të fshatit Ndroq lidhen me trashëgiminë e tij të burimeve Natyrore. 
Edhe nëse vëzhgojmë sfondin e tij historik, ne përcaktojmë se burimet natyrore dhe 
pozicioni gjeografik ishin arsyeja për zgjedhjen e asaj zone për civilizim. Potenciali i 
zhvillimit ekonomik duhet të përqendrohet kryesisht në rehabilitimin dhe 
mirëmbajtjen e pasurive natyrore të ndërthurura me produktet vendase dhe vendet 
historike.   

 

 

Pikat e forta Mundësite 

- Zhvillimi i mundshëm turistik 
përmes vlerësimit të 
burimeve natyrore dhe 
kulturore. 

- Pozicioni gjeografik mbi 
lidhjet me Tiranën. 

- Potenciali për të lehtësuar 
aktivitetet turistike. 

- Rritja e numrit të vizitorëve në 
periudhën 12-mujore. 

- Mundësia për të rritur sektorin e 
zhvillimit ekonomiko-turistik si burimi 
kryesor financiar i popullsisë vendase. 

- Përmes zhvillimit ekonomik të turizmit, 
është e mundur të rritet vëmendja e 
qeverisë për investime të mëtejshme 
në infrastrukturë. 

Dobësitë Rrreziqet 

- Mungesa e infrastrukturës 
mbi aksesueshmërinë në 
vendet e shënjuara. 

- Kufizimet e shërbimeve 
- Menaxhimi i Turizmit dhe 

kapacitetet financiare të 
popullsisë vendase.  

- Zhvillimi i paplanifikuar dhe i 
pakontrolluar 

- Humbja ose degradimi i vlerave lokale 
të cilat janë gjithashtu asete të turizmit. 

- Fatkeqësitë natyrore dhe të bëra nga 
njeriu të tilla si tërmete, përmbytje, 
zjarr ose perde tymi. 
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6.2 Zona Marikaj 
 

6.2.1 Fusha tematike: Mjedisi 
 

 
Ka shumë burime natyrore në një rreze të vogël, të tilla si lumi Erzen, i cili shtrihet 
përgjatë fshatit, burimet ujore dhe një bukuri piktoreske të biodiversitetit natyror në 
një reliev kodrinor, në Zonën e Marikajt.  

Përdorimi i mundshëm i qëndrueshëm i burimeve natyrore mund të jetë faktori 
fillestar për të rritur numrin e vizitorëve dhe për të sjellë zhvillimin ekonomik përmes 
sektorit të turizmit. Sidoqoftë, përdorimi i burimeve natyrore duhet të jetë i 
qëndrueshëm dhe i kontrolluar për të shmangur degradimin dhe rreziqet që vijnë si 
rezultat i rritjes së numrit të vizitorëve. 

Aktualisht burimet ujore të fshatit përdoren pjesërisht për nevojat e qytetarëve. 
Çështja më e madhe e këtyre burimeve janë menaxhimi dhe mirëmbajtja për të 
parandaluar ndotjen e mjedisit. 

 

 

 

 

 

Pikat e forta Mundësitë 

- Burimet ujore dhe 
liqenet 

- Diversiteti natyror dhe 
relievi topografik 

- Cilësia e ajrit 

- Përdorni burimet natyrore në mënyrë që 
të rrisni tërheqjen për vizitorët. 

- Përdorni burimet ujore për të furnizuar 
fshatin me ujë të pijshëm. 

- Përdorimi dhe burimet natyrore si pika 
referimi, në mënyrë që të organizohen 
aktivitete turistike. 

Dobësite  Rreziqet 

- Menaxhimi i keq i 
burimeve natyrore 

- Ndotja e pakontrolluar 
e mjedisit 

- Mos pasja e një bazë të 
dhënash të pasurive 
mjedisore 

- Mbipopullimi që çon në degradimin e 
aseteve të turizmit natyror Potencialet për 
të rritur katastrofat natyrore (zjarri etj.) 

- Përdorimi i paqëndrueshëm dhe 
konkurrenca e shtuar për burimet natyrore 
si uji. 
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6.2.2 Fusha tematike: Bujqësia 

 
Meqenëse burimi kryesor financiar aktual është bujqësia, zona ofron një larmi të 
produkteve bujqësore dhe ruan një traditë në përpunimin e këtyre produkteve. 
Marikaj ka filluar të tërheqë gjithnjë e më shumë vizitorë për shkak të asaj që 
prodhojnë njerëzit dhe si e bëjnë atë. Parcelat AOOs gjithashtu kanë filluar të jenë 
tërheqëse për vizitorët, pas iniciativës së njerëzve vendas për të organizuar guida 
turistikë në mënyrë që të promovojnë vlerat e AOOs.  

 

6.2.3 Fusha tematike: Artizanatet 

 
Kryesisht produktet e artizanatit prej druri janë punuar me dorë në zonë. Ata nuk kanë 
një treg specifik dhe shiten kryesisht në qendrat e afërta. Ka disa njerëz lokalë që kanë 
filluar prodhimin e zanateve për të promovuar zonën, por kjo trashëgimi kulturore e 
prekshme nuk përdoret si një shërbim shtesë për të tërhequr vizitorë.  

Pikat e forta Mundësitë  

- AOOs dhe pemë të tjera antike 
- Diversiteti i produkteve 

bujqësore 
- Përpunimi i produkteve 

bujqësore 

- Promovimi i produkteve bujqësore 
të përpunuara lokale (vaj ulliri, verë, 
mjaltë etj.) 

- Zgjerimi i tregut për produktet 
vendore 

- Markimi dhe e drejta e autorit e 
produkteve bujqësore. 

Dobësitë  Rreziqet  

- AOO të pakontrolluar dhe të 
pa mirëmbajtur 

- Mbrojtje ligjore të AOOs 
- Mungesa e tregut lokal 

- Degradimi i AOOs 
- Praktikat shkatërruese të peshkimit, 

pylltarisë dhe bujqësisë. 
- Sigurimi i cilësisë 

Pikat e forta Mundësite 

- Zejtaritë lokale përcaktojnë 
zonën specifike. 

- Trashëgimi kulturore e prekshme 
- Produkti i turizmit si një 

kombinim i shërbimeve 

- Komponenti kulturor që mund të 
çojë në zhvillimin ekonomik 

- Përfshirja e grave në prodhimin 
artizanal. 
 

Dobësitë  Rreziqet 
- Mungesa e trashëgimisë 

profesionale të artizanëve te 
brezi i ri. 

- Produkte jo të patentuara dhe të 
markës si zanate. 

- Suvenire të importuara të 
industrializuara nga vendet e tjera 
(Kina etj). 
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6.2.4  Fusha tematike: Turizmi 

 

Disa aktivitete turistike në lidhje me bujqësinë janë përcaktuar tashmë në zonë. Në të 
vërtetë zona ofron guida për parcelat e ullirit, fabrikën e prodhimit të vajit të ullirit 
dhe disa bujtina tradicionale lokale. Zona ka mundësi të ofrojë më shumë shërbime 
për mysafirët, duke shfrytëzuar burimet natyrore dhe relievin topografik. 

Padyshim që pika më e fortë e Marikaj është Bujqësia. Ekonomia e tanishme lokale 
bazohet në të dhe ekonomia e ardhshme ekonomike-turistike duhet të bazohet në të. 
Në këtë pikë, strategjitë kombëtare dhe lokale të bujqësisë duhet të rishikohen, në 
mënyrë që të sigurojnë rezultate të drejtpërdrejta për përfituesit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikat e forta  Mundësitë 

- Zhvillimi i mundshëm 
turistik përmes vlerësimit 
të burimeve natyrore. 

- Pozicioni gjeografik mbi 
lidhjet me Tiranën. 

- Potenciali për të lehtësuar 
aktivitetet turistike.  

- Rritja e numrit të vizitorëve në periudhën 
12-mujore. 

- Mundësia për të rritur sektorin e zhvillimit 
ekonomiko-turistik si burimi kryesor 
financiar i popullsisë vendore. 

- Përmes zhvillimit ekonomik të turizmit, 
është e mundur të rritet vëmendja e 
qeverisë për investime të mëtejshme në 
infrastrukturë. 

Dobësite  Rreziqet  
- Mungesa e infrastrukturës 

për aksesueshmerinë në 
vendet e shënjuara. 

- Kufizimet e shërbimeve 
- Menaxhimi i Turizmit dhe 

kapacitetet financiare të 
popullsisë vendase.  

- Zhvillimi i paplanifikuar dhe i pakontrolluar 
- Humbja ose degradimi i vlerave lokale të 

cilat janë gjithashtu asete të turizmit. 
- Fatkeqësi natyrore dhe të shkaktuara nga 

njeriu të tilla si tërmete, përmbytje, zjarr 
ose perde tymi. 
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6.3 Zona Prezë  
 

6.3.1 Fusha tematike: Mjedisi 
 

 

Fshati Prezë është i rrethuar nga disa burime natyrore siç janë burimet e vogla ujore 
dhe liqenet e vegjël që përdoren aktualisht për kultivimin e peshkut. Relievi topografik 
i Prezës ka treguar të jetë i civilizuar dhe të jetë një pikë fokale përfshirë kështjellën e 
Prezës, e cila ka qenë një nga fortesat përreth Tiranës. Preza ofron monumente 
natyrore për tu përdorur në zhvillimin e mëtejshëm ekonomiko-turistik përmes 
përfshirjes së tyre të qëndrueshme në aktivitetet turistike. Përdorimi i pasurive 
natyrore të Prezës duhet të jetë i qëndrueshëm, përmes një plani menaxhimi, në 
mënyrë që të shmanget degradimi i aseteve natyrore nga mbipopullimi dhe ndotja e 
mjedisit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikat e forta Mundësite 
 

- Burimet ujore dhe liqenet 
- Diversiteti natyror dhe relievi 

topografik 
- Cilësia e ajrit 

- Përdorni burimet natyrore në mënyrë 
që të rrisni tërheqjen për turistët. 

- Përdorni burimet ujore për të 
furnizuar fshatin me ujë të pijshëm. 

- Përdorimi dhe burimet natyrore si 
pikë referimi, në mënyrë që të 
organizojë veprimtari turistike. 

Dobësitë  Rreziqet  
- Menaxhimi i keq i burimeve 

natyrore 
- Ndotja e pakontrolluar e mjedisit 
- Mos pasja e një baze të dhënash 

të pasurive mjedisore 

- Mbipopullimi që çon në degradimin e 
aseteve të turizmit natyror 

- Potencialet për të rritur katastrofat 
natyrore (zjarri etj.) 

- Përdorimi i paqëndrueshëm dhe rritja 
e konkurrencës për burimet natyrore 
si uji. 
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6.3.2 Fusha tematike: Bujqësia 

 
Bujqësia është motori themelor i ekonomisë lokale dhe e vetmja fushë prodhuese e 
ekonomisë që ende punon. Bujqësia angazhon gati 50% të qytetarëve të Prezës. 
Qytetarët e tjerë janë të përfshirë në aktivitete ekonomike në qendrat e rrethuara 
urbane. 

Midis produkteve bujqësore, zona është e njohur për përpunimin e përfitimeve të tyre 
nga toka. Sidoqoftë, edhe nëse cilësia e atyre bio-produkteve është e mirë, ato nuk 
janë të njohura gjerësisht dhe të hedhura në treg. Tregtimi i produkteve zakonisht 
kryhet jozyrtarisht dorë për dore tek blerësit dhe ata nuk ofrojnë ndonjë markë ose 
informacion të mëtejshëm për produktet. Edhe trashëgimia e AOOs, e cila është 
trashëguar brezave, nuk mbrohet nga politika specifike, për të përmirësuar situatën e 
tyre aktuale. 

 

6.3.3 Fusha tematike: Artizanatet 

 

Pikat e forta Mundësite  

- AOOs dhe pemë të tjera antike 
- Diversiteti i produkteve 

bujqësore 
- Përpunimi i produkteve 

bujqësore 

- Promovimi i produkteve bujqësore 
të përpunuara lokale (vaj ulliri, verë, 
mjaltë etj.) 

- Zgjerimi i tregut për produktet 
vendore 

- Markimi dhe e drejta e autorit e 
produkteve bujqësore. 

Dobësite  Rreziqet  
- AOO të pakontrolluar dhe të pa 

mirëmbajtur 
- Mbrojtje ligjore të AOOs 
- Mungesa e tregut lokal 

- Degradimi i AOOs 
- Praktikat shkatërruese të peshkimit, 

pylltarisë dhe bujqësisë. 
- Sigurimi i cilësisë 

Pikat e forta Mundësite  

- Zejtaritë lokale përcaktojnë 
zonën specifike. 

- Trashëgimi kulturore e prekshme 
- Produkti i turizmit si një 

kombinim i shërbimeve 

- Komponenti kulturor që mund të çojë 
në zhvillimin ekonomik 

- Përfshirja e grave në prodhimin 
artizanal. 

 
Dobësitë  Rreziqet  
- Mungesa e trashëgimisë 

profesionale të artizanëve te 
brezi i ri.  

- Produkte jo të patentuara dhe të 
markuara si zanate. 

- Suvenire të importuara të 
industrializuara nga vendet e tjera 
(Kina etj 
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Preza ka një traditë të trashëgimisë në modelimin artizanal kryesisht me gurë. Me 
gjasë kjo trashëgimi është akoma në vazhdimësi brez pas brezi, e shtuar vitet e fundit 
kryesisht për shkak të potencialeve të zhvillimit turistik. Kalaja e Prezës, pika referuese 
kryesore e fshatit, është zona ku ndodhen artizanët lokalë për të shitur prodhimet e 
tyre. Përveç artizanateve me gurë, zona është përcaktuar edhe për artizanatet siç janë 
leshi dhe druri. 

 

6.3.4  Fusha tematike: Turizmi 

 

Pozicioni Gjeografik dhe relievi topografik i Prezës, i kombinuar me bukurinë natyrore 
dhe produktet vendase, po krijojnë një potencial të madh për këtë fshat, për zhvillimin 
e mëtejshëm ekonomik përmes turizmit, duke përfshirë Prezën në guida turistike. 

Në analizën SWOT të Prezës, është e vështirë të përcaktohet një zonë tematike e cila 
mund të jetë pika bazë e rritjes së mëtejshme të turistëve. Veprimet strategjike të 
nevojshme për të rritur rritjen e turistëve duhet të zbatohen nga të gjithë aktorët në 
fushat specifike. 

Pikat e forta Mundësite  

- Zhvillimi i mundshëm 
turistik përmes vlerësimit 
të burimeve natyrore. 

- Pozicioni gjeografik mbi 
lidhjet me Tiranën. 

- Potenciali për të lehtësuar 
aktivitetin turistik. 

- Rritja e numrit të vizitorëve në periudhën 
12-mujore. 

- Mundësia për të rritur sektorin e zhvillimit 
ekonomiko-turistik si burimi kryesor 
financiar për popullsisë vendore. 

- Përmes zhvillimit ekonomik të turizmit, 
është e mundur të rritet vëmendja e 
qeverisë për investime të mëtejshme në 
infrastrukturë. 

Dobësitë Rreziqet  
- Mungesa e infrastrukturës 

mbi aksesueshmërinë në 
vendet e shënjuara. 

- Kufizimet e shërbimeve 
- Menaxhimi i Turizmit dhe 

kapacitetet financiare të 
popullsisë vendase.  

- Zhvillimi i paplanifikuar dhe i pakontrolluar 
- Humbja ose degradimi i vlerave lokale të 

cilat janë gjithashtu asete të turizmit. 
- Fatkeqësi natyrore dhe të shkaktuara nga 

njeriu të tilla si tërmete, përmbytje, zjarr 
ose perde tymi. 
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7 Nevojat dhe boshllëqet e politikave (për secilën fushë 

tematike) 

 

7.1 Fusha Tematike Mjedisi 
 

Dobësitë dhe rreziqet e fushës tematike mjedisore janë të ngjashme në Ndroq, 
Marikaj dhe Prezë. Përfitimet e asaj që ambienti/mjedisi u ka dhënë njerëzve të saj 
nuk vlerësohen prej tyre në mënyrë të qëndrueshme.  

• Nevoja kryesore lidhet me evidencën e burimeve natyrore (gjeografike dhe 
historike) dhe krijimin e një baze të të dhënave të përgjithshme për to, për secilën 
zonë. Kjo do të rrisë ndërgjegjësimin e autoriteteve qendrore dhe lokale për 
veprimet e tyre në këto burime natyrore, në përputhje me legjislacionin kombëtar 
dhe aktet ligjore që janë në fuqi. Baza e të dhënave mund të përcaktojë 
kompetencat territoriale të qeverisë lokale ndaj burimeve natyrore. 

• Nevoja për të rritur ndërgjegjësimin e banorëve për vlerat e burimeve natyrore. 
Banorët janë burimi kryesor i ndotjes së mjedisit. Duke rritur ndërgjegjësimin e tyre 
për vlerat e burimeve dhe duke përcaktuar se një përdorim i qëndrueshëm i 
burimeve, do t'u sillte atyre rritje ekonomike, përmes konvertimit të zonës në një 
atraksion turistik.  

• Nevoja për politika dhe rregullore të mirë-orientuara për përdorimin e 
qëndrueshëm të burimeve natyrore. Nevoja e kontrollit dhe mbikëqyrjes së 
burimeve në mënyrë që të zvogëlohet ndotja, veçanërisht në lumenj, përmes një 
ndarje të qartë të kompetencave midis autoriteteve përgjegjëse. 

 
Ndërmjet nevojave, specifikohen disa boshllëqe të politikave në menaxhimin e 
mjedisit. 
• Politikat e mbrojtjes së mjedisit, të cilat janë të përqendruara në qeverinë qendrore 

dhe zbatohen nga ministria përkatëse përmes agjencive rajonale, në thelb, ato 
zbatohen zyrtarisht, pa marrë parasysh nevojat dhe rekomandimet e qeverisjes 
vendore, e cila lidhet drejtpërdrejt me banorët.  

• Edhe nëse zyrtarisht ekziston një legjislacion për mbrojtjen e mjedisit dhe për lejet 
mjedisore, mbikëqyrja dhe kontrolli i tyre trajtohet zyrtarisht vetëm nga autoritetet 
përgjegjëse. 
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7.2 Fusha Tematike Bujqësia 
 

Në fushën tematike bujqësore, më së shumti nevojat lidhen me menaxhimin e 
produkteve. 

• Një nevojë emergjente lidhet me AOOs. Nevojitet një plan mirëmbajtje i pemëve 
të lashta/antike të ullirit, në mënyrë që të kenë jetëgjatësi dhe të përdoren me 
zgjuarsi produktet e tyre. Plani i menaxhimit të AOOs duhet të sigurohet nga 
ekspertët dhe duhet t'u dorëzohet dhe prezantohet njerëzve që kanë AOOs.  

• Plani i mirëmbajtjes për AOOs duhet të mbështetet me një legjislacion të lidhur me 
të, për të ekuilibruar AOOs si pronë private dhe trashëgimi natyrore gjithashtu.  

• Nevoja për tregje lokale të organizuara bujqësore është e domosdoshme për të tre 
zonat. Zonat po prodhojnë shumë produkte bujqësore, por mënyra se si i tregtojnë 
ato është krejtësisht joformale. Mungesa e tregjeve të organizuara po krijojnë 
disavantazhe në markën e produkteve vendore dhe gjithashtu sigurimin e cilësisë.  

• Nevoja për promovimin e metodës tradicionale bëri vaj ulliri, verë, etj. 

  

Mangësitë e politikave në fushën tematike bujqësore.  

• Mungesa e një politike të veçantë për mbrojtjen ligjore të AOOs. AOOs trajtohen 
nga legjislacioni aktual bujqësor, në të njëjtin nivel me tërë bujqësinë, duke i 
shmangur ato nga politikat specifike për vlerat historike që ato mbartin. 

• Mungesa e një kontrolli të besueshëm të cilësisë së produkteve bujqësore, në 
mënyrë që të krijohen mundësi për eksport në BE. 

 

7.3 Fusha Tematike Artizanatet 
 

Në fushën tematike të artizanateve më së shumti nevojat lidhen me menaxhimin e 
produkteve. 

• Nevoja për të siguruar ndihmë ligjore dhe teknike, për trajnimin e zejtarëve vendas, 
për të patentuar dhe markuar produktet e tyre si artizanat/artizanale. Artizanatët 
e patentuar do të siguronin cilësi për vizitorët, për të zgjedhur dhe për të blerë 
artizanatët lokal/vendor. 

• Nevoja për të siguruar zona të arritshme të tregut, duke u përqëndruar në turizëm, 
në mënyrë që të ofrojë një rritje të mundshme për zejtarët. Zonat që turistët mund 
të gjejnë objekte artizanale duhet të promovohen dhe identifikohen lehtësisht nga 
turistët.  

• Nevoja për të rritur interesin e të rinjve për artizanatet dhe për ta trashëguar te 
brezi i ri, duke përkthyer promovimin e trashëgimisë së traditës së artizanatit në 
përfitime financiare. 
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Boshllëqet e identifikuara të politikave në lidhje me fushën tematike të zanateve janë: 

• Mungesa e politikave të mirë-orientuara për krijimin e artizanatit të patentuar dhe 
markimin e produkteve tradicionale. 

• Krijimi i komunitetit të zejtarëve dhe mungesa e instrumenteve financiare specifike 
për ta. 

 

7.4 Fusha Tematike Turizmi 
 

Në fushën tematike të Turizmit, më së shumti nevojat lidhen me menaxhimin e 
përgjithshëm në emër të turizmit. 

• Nevoja për të rritur aksesueshmerinë në vendet/pikat referuese turistike. Në të tre 
zonat, shumë nga pikat e përgjithshme turistike të interesit janë vështirë të 
arritshme/aksesueshme dhe është siguruar informacion për këto pika 
referuese/monumente. 

• Nevoja për të përmirësuar kapacitetet menaxhuese të popullsisë lokale në emër të 
turizmit. Popullsia lokale duhet të rrisin vetëdijen e tyre mbi përfitimet që vijnë nga 
zhvillimi turistik i zonave të tyre dhe se si ata mund të përmirësojnë të ardhurat e 
tyre financiare përmes ofrimit të shërbimeve turistike. 

• Need to identify and categorize the tourist attractions which may be included on 
tourist guides. 

• Nevoja për të rritur shërbimet e ofruara për vizitorët. 
• Nevoja për promovimin e vlerave të zonave në mënyrë që të tërheqë më shumë 

vizitorë. 

 

Boshllëqet/Mangësitë e Politikave sipas zonës tematike të turizmit janë: 

• Mungesa e departamentit vendor të turizmit, në njësitë administrative të 
qeverisjes vendore, për pasojë nuk ka asnjë shërbim të ofruar për sa i përket 
turizmit, në këto zona.  

• Në raste emergjencash, nuk ka një plan specifik për mbrojtjen e burimeve natyrore. 
Autoritetet e emergjencave janë të centralizuara në nivelin komunal/bashkiak. 

• Mungesa e një plani afatgjatë turistik lokal, i cili do të sigurojë analiza dhe plan 
veprimi për zonat, të sinkronizuara me Planin Kombëtar të Menaxhimit të Turizmit. 

 

 

 



Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, through valorization of rural 
cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient olive groves 

 

 Faqe 54 

7.5 Nevoja të Tjera të Përgjithshme 
 

Furnizimi me ujë me frekuencë dhe cilësi të dobët. Menaxhimi i ujërave të zeza. 
Rikualifikimi i gropave septike dhe rezervuarëve mbledhës. 
• Vendosja e koshave të grumbullimit të mbeturinave në pika të dukshme për 

rekreacion ose shërbime. - Linja e transportit publik me Vorën është joefikase në 
kohë dhe me kohë të pjesshme. 

• Mungesa e hapësirave publike (tregu, ambientet sportive, për fëmijë dhe të 
moshuar) 

• Shërbimi për orë dhe kushtet e kufizuara. Përdorimi jo i plotë i ndërtesës. 
• Objekte të braktisura, me kapacitet të konsiderueshëm të personave. 
• Ndërhyrja në ndërtesa jashtë rregullave të planifikimit urban në një pjesë të 

konsiderueshme, dhe për më tepër në zonën e qendrës dhe kalasë. 
• Braktisja e banesave të vjetra dhe ndërtimi i banesave të reja në tokat bujqësore. 
• Mungesa e shërbimeve për të ndihmuar turizmin, megjithëse banorët e 

përshkruajnë atë si e ardhmja e fshatit. Mungesa e aktiviteteve kulturore. 
• Karakteristikat e humbjes së identitetit të fshatit. 
• Humbja e shtigjeve dhe degradimi i strukturave të burimeve, deri në humbjen e 

tyre përfundimtare. 
• Pesimizmi dhe indiferenca e banorëve ndaj mundësive që mund të gjenerojnë të 

ardhura. 
• Dorëheqja nga prodhimi vendas. 
• Lidhja e banorëve nga fshati. Braktisja e kultivimit të kopshteve të banimit ose 

tokave përreth tyre. Mungesa e e fushes te blektorise. 
• Një numër i konsiderueshëm i të papunëve. Kjo është për shkak të urbanizimit të 

zonës dhe braktisjes së bujqësisë dhe blegtorisë. 
• Indiferenca ndaj mundësive të mëdha të ofruara nga pozicioni gjeografik i fshatit, 

lidhja e tij vizuale dhe fizike me qendrat e mëdha urbane, afërsia me to, 
aksesueshmëria, kushtet klimatike. 

 

8 Objektivat Strategjike 

 

Si rezultat i analizës SWOT, sipas informacionit të mbledhur me takimet e palëve të 
interesuara, pyetësorët dhe referencat e librave, ne përcaktojmë se të tre fushat kanë 
pikat e forta dhe të dobëta dhe paraqesin të njëjtat mundësi dhe rreziqe për të 
ardhmen. Kjo bazohet në: tre zonat rurale kanë qenë të lidhura përmes rrugëve 
tregtare për gati 300 vjet, në shkëmbimin e produkteve, traditave dhe artizanatit; 
aktiviteti kryesor ekonomik aktual është bujqësia, me të njëjtën larmi produktesh; 
burime të ngjashme natyrore dhe indikacione klimatike. Për këtë arsye, është 
përgatitur një tabelë e unifikuar e cila përfshin katër fushat tematike, në mënyrë që të 
përcaktojë objektivat strategjikë. 
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Objektivi kryesor është:  

• Përcaktimi i treguesve dhe mekanizmave për arritjen e një zhvillimi të 
qëndrueshëm ekonomik përmes turizmit, duke vlerësuar burimet natyrore dhe 
kulturore të tre zonave. 

Objektiva të tjerë: 

• Inkurajo zhvillim dhe investime me një klimë pozitive biznesi dhe infrastrukturë të 
mbështetur publikisht. 

• Përmirëso aksesin/aksesueshmërinë dhe infrastrukturën me transport të rregullt 
dhe të sigurt deri në destinacion; hyrje pa probleme në destinacion; kapacitet të 
mjaftueshëm të ajrimit dhe të drejtën e vend ndalimit nga qytetet e huaja/jashtme 
në destinacion; dhe infrastruktura e transportit që lejon vizitorët të lëvizin nëpër 
krahinë. 

• Sigurimi i një fuqie punëtore të fortë turistike. Ndroq, Marikaj dhe Preza do të 
duhet të ndërtojnë kapacitete të reja me punëtorë të mirë-trajnuar, të mirë-
menaxhuar, me fokus te klienti, punonjës të orientuar drejt shërbimit. 
Disponueshmëria e punonjësve do të jetë faktori numër një kufizues që kufizon 
rritjen e turizmit në të ardhmen. 

• Marketingu dhe promovimi i planifikuar duke përdorur strategji efikase, të 
përqendruara dhe të koordinuara të marketingut për të siguruar përparësitë 
konkurruese të qëndrueshme dhe të zgjeruara. 

• Rritja e ndërgjegjësimit të banorëve për mundësitë e ofruara nga zhvillimi i 
turizmit ekonomik. 

• Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve të qeverisjes vendore dhe qendrore mbi 
vlerën e siguruar dhe mbrojtjen e AOOs si një pasuri historike dhe natyrore. 

• Përcaktimi i metodave turistike me qëllim krijimin e udhëzuesve/guidave për 
aktivitete, sipas asaj që ofron çdo zonë. 
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SWOT 

I Brëndshëm 

Pikat e forta (S)  

1. Dëshmitë historike të një qendre mesjetare me 

shumë atraksione kulturore.  

2.  Peizazh i mahnitshëm, burime natyrore dhe 

pemë antike (AOOs dhe të tjera). 

3.  Sektori i zhvilluar bujqësor.  

4.  Prodhime vendore artizanale, vaj ulliri, mjaltë, 

verë e prodhuar nga lloje të ndryshme të vreshtave.  

5.  Gastronomi unike tradicionale. 

6.  Pozicion i mirë gjeografik dhe reliev kodrinor.   

Dobësitë (W)  

1. Mos menaxhim dhe mungesë investimesh në monumentet kulturore të 

zonës. 

2. AOO-të e pakontrolluara/pamenaxhuar dhe të pa mirëmbajtura dhe 

pemët e tjera. 

3. Mungesa e investimeve në infrastrukturë në lidhje nga Tirana me zonën 

dhe nga zona në vendet kryesore të referimit. 

4. Zonë jo e promovuar për visitorë potencialë vendas dhe të huaj. 

5. Nuk ka hotele / bujtina ose pajisje të tjera ekzistuese turistike në zonë. 

6. Kapacitetet menaxheriale dhe financiare të njerëzve lokalë 

7. Mbrojtja ligjore e AOOs 

8. Degradimi i aseteve kulturore 

I J
as

ht
ëm

 

Mundësitë (O)  

1. Mundësia për të rritur 

numrin e vizitorëve vendas 

dhe të huaj. 

2. Mundësia për të përfshirë 

zhvillimin turistik në mënyrë 

që të rritet pozita financiare e 

popullsisë vendase. 

3. Potenciali i zhvillimit të 

agroturizmit.  

Strategjia-SO (zgjeruar):  

1. Krijoni lehtësi bujqësore për vizitorët. 

2. Krijoni itinerare duke përfshirë 

monumentet kulturore dhe pikat e 

interesit. 

3. Krijoni veprimtari/aktivitete të jashtme 

përmes burimeve natyrore. 

4. Organizimi i ngjarjeve/eventeve dhe 

festivaleve për promovimin e produkteve 

vendore (vaj ulliri, verë, mjaltë, reçelë 

frutash) dhe gastronomi.  

Strategjia-WO (arritur):  

1. Programet e trajnimit për menaxhimin dhe administrimin e 

turistëve për popullsinë lokale/vendore. 

2. Asistenca teknike për mirëmbajtjen e AOOs dhe përgatitja për një 

rregullore kombëtare për mbrojtjen e AOOs. 

3. Promovimi i burimeve natyrore dhe kulturore të zonës përmes 

strategjisë vjetore kombëtare të promovimit të turizmit nga 

institucionet publike gjithashtu dhe nga programet 

ndërkombëtare. 

4. Përkufizimi i pasurisë kulturore dhe përgatitja e një plani të 

përgjithshëm për restaurimin dhe konservimin.  

Rreziqet (T)  

1. Kërcënimi/rreziqet 

potencial për administrimin e 

bizneseve të burimeve 

natyrore dhe AOOs. 

2. Kërcënimi/rreziqet nga 

katastrofa natyrore (zjarri, 

zona e lartë sizmike) 

Strategjia-ST:  

Përdorimi i pikave të forta për të zvogëluar rreziqet 

ekzistuese 

1. Evidentoni rritjen e mundshme të 

zhvillimit ekonomik përmes menaxhimit 

të qëndrueshëm të burimeve natyrore.  

Strategjia-WT:  

1. Organizimi i planit strategjik të emergjencës dhe evakuimit. 

2. Mbrojtja dhe kontrolli ligjor i AOOs dhe burimeve natyrore. 
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9 Pikat e veprimit 
 

Pikat e veprimit mund të përcaktohen nga 5 fusha kryesore: 

• Fusha kryesore 1: Zhvillimi dhe Investimet 
• Fusha kryesore 2: Aksesibiliteti dhe Zhvillimi i Infrastrukturës 
• Fusha kryesore 3: Fuqia Punëtore e Turizmit dhe ndërgjegjësimi 
• Fusha kryesore 4: Marketingu dhe Promovimi 
• Fusha kryesore 5: Rritja e Mbrojtjes Ligjore dhe Organizimit 

 

9.1 Fusha kryesore 1: Zhvillimi dhe Investimet 
 

Turistët duan pushime miqësore, të sigurta, mikpritëse që ofrojnë vlerë për para. Ata 
duan qasje të lehtë në atraksione, përvoja dhe shërbime dhe të marrin në shtëpi 
kujtime të shkëlqyera nga pushimet e tyre. Sot, turistët marrin përsipër pushimet e 
tyre si kurrë më parë. Në vend që të mbështeten në destinacionet tradicionale ose 
rekomandimet nga miqtë dhe familjarët, ata po shkojnë on-line për të zbuluar 
destinacionet që pëlqejnë personalisht. Ata piketojnë atraksione tërheqëse, 
krahasojnë vendqëndrimet dhe përpunojnë një mori skenarësh të mundshme të 
pushimeve përpara se të marrin një vendim. Nëse qeveria dhe industria duan të 
tërheqin vëmendjen e këtyre udhëtarëve/vizitorëve duke siguruar një furnizim më të 
madh të produkteve me cilësi të lartë, me çmime të ndryshme në zonë, ata duhet të 
investojnë në atraksionet ekzistuese dhe të zhvillojnë të reja. 
 

Veprimi 1- Agjencitë qeveritare dhe ministritë do të zvogëlojnë sasinë e kohës dhe 
dokumenteve të kërkuara për të aprovuar një aplikim për përdorimin e tokës në lidhje 
me turizmin, përfshirë këtu:  

Ø Krijimi dhe shpërndarja e një manuali të ri për operatorët e turizmit për të 
fituar akses në zonat e tokave për qëllime komerciale të turizmit. 

Ø Harmonizimi i regjimeve rregullatore dhe të politikave për operacionet e 
turizmit në parqe dhe në atraksione të tjera (p.sh. kushtet e zotërimit, gjuha 
dhe klauzolat e kontratës, përmisimi administrativ, etj.) 

Ø Kërkimi i ndryshimeve legjislative dhe rregullatore për të mundësuar një 
kornizë më moderne për menaxhimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. 

Veprimi 2- Agjencitë qeveritare dhe ministritë do të rrisin aksesin dhe pëlqimin e 
parqeve BC dhe zonave të mbrojtura për turizëm dhe rekreacion në natyrë duke 
zhvilluar një plan biznesi për strukturën e re të menaxhimit dhe modelin e ofrimit të 
tyre. Kuadri/Struktura do: 

Ø Zgjeroni mundësitë e shërbimeve rekreative dhe aksesin e përdoruesve në 
parqe, zona të mbrojtura dhe zona tokash ngjitur me to. 
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Ø Krijoni partneritete për të lehtësuar financimin e sektorit privat dhe publik për 
të mbështetur programin e turizmit dhe rekreacionit dhe zhvillimin e 
infrastrukturës brenda dhe jashtë parqeve provinciale/lokale. 

Ø Promovoni aktivitete sipërmarrëse për operatorët komercial ekzistues dhe të 
rinj në parqe dhe zona të mbrojtura ose ngjitur me to. 

Ø Krijimi i programve të sistemeve të shtigjeve rajonale si për zonat urbane ashtu 
edhe per ato rurale. 

Ø Zhvillimi dhe zbatimi i një plani gjithëpërfshirës të marketingut për turizmin 
dhe rekreacionin në natyrë, në parqe dhe zona të mbrojtura. 

Ø Zbatoni një program shërbimi cilësor për të siguruar që nivelet e kënaqësisë së 
klientit janë përmbushur ose kanë tejkaluar pritshmëritë. 

 

Veprimi 3- Qeveria dhe agjencitë do të rrisin investimet në sektorët e turizmit dhe 
rekreacionit në natyrë: 

Ø Identifiko mundësitë për popullsinë lokale, për t'u bërë partner me operatorët 
e rinj ose ekzistues të akomodimit. 

Ø Krijo qendra kulturore të vizitorëve dhe emëroni karakteristika të rëndësishme 
dhe / ose zona në vendet e zgjedhura dhe zonat e mbrojtura. 

 

9.2 Fusha kryesore 2: Aksesibiliteti dhe Zhvillimi i Infrastrukturës 
 

Investimet në infrastrukturë koordinohen për të mbështetur zhvillimin e turizmit. 
Sipas përkufizimit, turizmi kërkon lëvizjen e njerëzve brenda dhe rreth zonave. 
Udhëtimi me biçikletë, në shtigje, makinë ose automjet - mund të jetë pika kryesore e 
përvojave të turistëve dhe banorëve. Zonat do të duhet të sigurojnë që turizmi dhe 
rekreacioni në natyrë janë konsideratat kryesore pasi transporti do të përmirësohej, 
shpesh në partneritet me nivele të tjera të qeverisë dhe ndoshta sektorin privat. Në 
varësi të kushteve të tregut, ndërtimi ose zgjerimi i akomodimit, shërbimet vendore, 
shërbimet, atraksionet, etj janë mundësi për sektorin privat. Fatkeqësisht, është bërë 
shumë pak analizë sasiore në lidhje me elementët e tjerë të infrastrukturës, në 
veçanti, nevojën e parashikuar për njësi akomodimi / shtretër shtesë. Kjo punë duhet 
të ndërmerret në fillim të zbatimit të Planit të Veprimit. 

Veprimi 4- Krijo një mekanizëm për analizën periodike të përmirësimeve të 
parashikuara të infrastrukturës për rajon (i financuar nga sektori publik dhe / ose 
privat) për të përmbushur kërkesën e parashikuar të turizmit në të ardhmen. Kjo do 
të përfshijë: lidhjet me zonat urbane, infrastruktura të tjera të transportit, parqet, 
shtigjet, akomodimet, etj. 

Veprimi 5- Siguro që proceset e planifikimit të identifikojnë boshllëqet e 
infrastrukturës të nevojshme për zhvillimin e turizmit dhe të krijojnë veprime specifike 
qeveritare të nevojshme për të mbushur ato boshllëqe. 
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Veprimi 6 - Shfrytëzo investimet në infrastrukturën e transportit dhe zhvillime të tjera 
të lidhura me turizmin nga: 

Ø Identifikimi i produktit të mundshëm të turizmit ose mundësive të zhvillimit 
të biznesit që mund të shfaqen në zona me kërkesë të lartë për turizëm ose 
kur ndodhin zhvillime specifike të infrastrukturës. 

Ø Identifikimi i mundësive të zhvillimit të turizmit të bazuar vlerat e tokës, 
vendosja e një niveli të arsyeshëm të para-miratimit dhe marketingut të 
mundësive për investitorët. 

Ø Rishikimi i sinjalistikës rrugore / autostradë për turizmin: 
• Racionalizo standardet ekzistuese të shumëfishta për sinjalistikën e 

turizmit dhe bashko sektorin privat për të zbatuar një program të 
vetëm të shenjave rrugore në të gjithë krahinën. 

• Shfrytëzoni zonat e pushimit të autostradave krahinore përmes 
markës dhe sinjalistikës më të mirë. 
 

9.3 Fusha kryesore 3: Fuqia Punëtore e Turizmit dhe ndërgjegjësimi 
 
Një fuqi punëtore profesionale dhe e mirë-menaxhuar është thelbësore për suksesin 
e një biznesi ose destinacioni turistik. Një shërbim miqësor, me cilësi të lartë dhe 
ndërveprime të këndshme personale mund të përcaktojë nëse vizitorët do të kanë një 
përvojë të shkëlqyer turistike për të cilën u tregojnë miqve të tyre dhe duan ta 
përsërisin, ose një përvojë që ata thjesht e shkruajnë si një destinacion jo miqësor ose 
nën standard. 
Një qasje e koordinuar nga qeveria, institucionet e trajnimit dhe arsimit, organizatat e 
fuqisë punëtore dhe industria, mund të ndihmojnë në lehtësimin e mungesave të 
fuqisë puntore me të cilën përballet turizmi. Objektivat janë: 

Ø të rritet dhe përqendrohet trajnimi për turizmin në sistemin sekondar/gjimnaz 
dhe pas sekondar/universitet, si dhe në vendin e punës; 

Ø për të përmirësuar ndërgjegjësimin dhe perceptimin e mundësive të turizmit; 
Ø të përmirësojë normat e mbajtjes se punonjësve brenda organizatave dhe në 

të gjithë sektorin e turizmit, si dhe me punëdhënësit individualë. 

 

Veprimi 7 - Krijo një Organizatë të Trajnimit të Turizmit për të lejuar industrinë të 
adresojë kërkesat e trajnimit për sektorin në një mënyrë të ngjashme me sektorët e 
tjerë të industrisë. 

Veprimi 8 - Rritja e numrit të punëtorëve të aftë dhe të pakualifikuar të turizmit që 
vijnë nga zonat fqinje. 
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9.4 Fusha kryesore 4: Marketingu dhe Promovimi 
 

Zonat duhet të përdorin strategji efektive dhe progresive “nga ana e kërkesës” për të 
mbajtur, zhvilluar dhe rritur tregun e brendshëm me volum të lartë, dhe tregje me 
rendiment të lartë për zgjatjen e maksimizimit të të ardhurave të turizmit nga: 

Ø Ndërtimi dhe përdorimi i markave të turizmit. 
Ø Tërheqja e një volumi më të madh nga tregjet me distance të shkurtër 

transporti që gjenerojnë më shumë udhëtime për person. 
Ø Zgjatja e përpjekjeve të marketingut në tregjet e reja dhe ato në zhvillim përsa 

i përket kohës së lirë. 
Ø Zgjerimi dhe forcimi i ofertave të artit, kulturës dhe turizmit sportiv. 
Ø Përdorimi më inteligjent i informacionit më të mirë për të synuar audienca 

specifike, për të përmirësuar marketingun dhe për të konkurruar në mënyrë 
efektive në fushën specifike turistike/të turizmit. 

 
Veprimi 9 - Bashkëpuno me organizatat e marketingut të turizmit/turistik për të 
vendosur role dhe përgjegjësi të qarta dhe për të nënshkruar marrëveshje 
bashkëpunimi me palë të jashtme të qeverisë. Kjo përfshin Agjencinë Kombëtare të 
Turizmit, Ministrinë e Turizmit, bashkitë, organizatat rajonale të marketingut të 
destinacioneve dhe bizneset e turizmit. 
 
Veprimi 10- Fillo një proces në kohë për të vlerësuar dhe rifreskuar markat e British 
Columbia për produktet vendase, për të siguruar efektivitet të vazhdueshëm në 
pozicionimin e këtyre zonave për audiencat kryesore të synuara brenda dhe jashtë 
vendit. 
 
Veprimi 11- Lehtësimi i përpjekjeve të bashkisë për të inkurajuar qeverinë qendrore 
të përfshijë fushat/zonat në planin kombëtar turistik, për të promovuar dhe 
përmirësuar iniciativat dhe për të identifikuar taktika specifike të marketingut për të 
tërhequr më shumë vizitorë para marrjes së reklamave. 
 
Veprimi 12 - Puno me autoritetet përgjegjëse për të përfshirë përparësitë e 
mëposhtme lokale në planet e saj të biznesit për marketing dhe zhvillimin e 
produkteve: 

Ø Mundësi rekreative në natyrë 
Ø Mbikëqyrja lokale/vendore e mjedisit e lidhur me nismat e marketingut 
Ø Program marketingu për rrugët rrethore provinciale/krahinore, në partneritet 

me Agjencitë Turistike lokale 
Ø Promovimi i produkteve lokale/vendore 

 
 

 
Veprimi 13- Vendosja e qasjes së përbashkët rajonale dhe ndërkufitare, për të 
promovuar zonat dhe tërheqjen e investimeve nga tregjet e tjera kryesore duke 
bashkuar tregtarët e turizmit dhe tregtarët e investimeve dhe duke përdorur mesazhe 
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plotësuese aty ku është e dobishme, duke njohur ende nevojat e audiencave të 
ndryshme të synuara. 
 
Veprimi 14- Provinca/Krahina do të ndërmarrë veprime specifike për të avancuar 
tregjet e mundshme të rritjes ose zhvillimin e produkteve që do të përfitojnë një ose 
më shumë rajone turistike. 

 
Veprimi 15 - Zhvillimi dhe implementimi i një strategjie vere / kuzhine / agroturizmi 
që do të drejtojë krijimin e produkteve të reja, infrastrukturën e nevojshme dhe një 
marketing efektiv dhe të koordinuar. Fushat kryesore të përqendrimit do të bazohen 
pjesërisht në vlerësimin e sektorit dhe një kornizë strategjike e cila duhet të zhvillohet. 
Përparësitë përfshijnë: 
 

Ø Rritja e vizitave në dhe brenda zonave, ku një motivues kryesor është vera 
lokale, ushqimi dhe përvojat bujqësore duke u përqëndruar në tregjet kryesore 
të zonave përreth. 

Ø Duke punuar me autoritetet dhe agjencitë e Turizmit për të organizuar dhe 
nisur fushatat e marketingut të drejtpërdrejtë të konsumatorëve të verës, 
ushqimit dhe festivaleve. 

 
 
9.5 Fusha kryesore 5: Rritja e Mbrojtjes Ligjore dhe Organizimit 

 
Veprimi 16- Zhvillimi dhe zbatimi i një plani për identifikimin dhe krijimin e një regjistri 
të integruar të burimeve natyrore dhe kulturore të zonave, me më shumë theks në 
AOOs, për të krijuar bazat kryesore për të propozuar ndryshimet e nevojshme në 
legjislacion, në bashkëpunim me autoritetin e Ministrisë së Mjedisit dhe Kulturës. 
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