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Vizioni i integruar 
Komuna e re me traditë të pasur kulturore që është 
shoqërisht e avancuar dhe ekologjikisht e vetëdijshme, 
me bujqësi të transformuar dhe infrastrukturë që aspiron 
zhvillim të qëndrueshëm.
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Komuna e Re Mundësi të Reja;

Vizitoi, Vëzhgoi, Qëndroi.
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1. Hyrje 
Punëtoria e vizionit është hapi i parë drejt hartimit afatgjatë të planeve të zhvillimit.

Qëllimi i Parteshit-Pasjanë 2022 + Vizionit ishte për të shqyrtuar aspiratat, çështjet me interes, dhe 
vizionet e palëve të ndryshme, për komunën.

Punëtoria e vizionit ishte një mundësi për palët e interesuara komunale për t’u njohur me rolin e 
vizionit në planifikimin, metodat e përdorura për të identifikuar çështjet e planifikimit hapësinor 
dhe vendosjen e qëllimeve, si dhe formulimin e koncepteve fillestare hapësinore që shërbejnë si 
bazë për hartimin e planeve hapësinore komunale.

Kontributi i seminarit është një komponent i rëndësishëm në procesin e planifikimit komunal dhe 
është hapi i parë në mbledhjen e të dhënave publike për planin.

Përveç kësaj, pjesëmarrësit ndanë vizionin e tyre të gjerë për atë që çka do të dëshironin që 
Komuna e Partesh-Pasjane / Partesh-Pasjan të jetë në dhjetë vjet dhe më tej.

Punëtoria e vizionit u organizua bashkarisht nga Komuna e Parteshit-Pasjane / Partesh-Pasjan dhe 
UN-HABITAT-i në Kosovë - në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit për zbatimin e “Programit të 
Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal”, të nënshkruar nga palët në fund të muajit Nëntor 
2011 - mbështetur nga afër nga UN-HABITAT-i dhe institucionet partnere, Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor-partner në nivel qendror; Trashëgimia Kulturore pa Kufij-partnere në 
promovimin e trashëgimisë kulturore dhe të Friedrich Ebert Stiftung-partnere në promovimin e 
debateve publike.
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Procesi
Partesh-Pasjanë 2022 + Vizioni ishte një proces i bazuar në komunitet në të cilin pjesëmarrësit u 
përqendruan në përcaktimin e një vizioni të integruar për komunën. Procesi përfshiu tetë seanca 
plenare, duke shfaqur ligjërata dhe ushtrime interaktive, e cila u zhvillua nga 19-23 Korrik, 2011, 
në Ohër- Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë (IRJM).

Secila seancë filloi me një prezantim plenar, të udhëhequr nga ndihmësit e UN-HABITAT-it, duke 
shfaqur, procesin e planifikimit hapësinor, pjesëmarrjen publike dhe çështjet gjinore në planifikimin, 
zhvillimin e qëndrueshëm; pasuar nga diskutime / reagime dhe udhëzimet përkatëse dhe sqarime 
për ushtrime. Para kryerjes së ushtrimeve, fushat e temës u përzgjodhën dhe pjesëmarrësit u 
ndanë në grupet e punës në përputhje me rrethanat

Në fund të çdo mbrëmje, të gjithë pjesëmarrësit u ri-grupuan për të paraqitur rezultatet e grupeve 
të punës dhe përfundimisht identifikuan një vizioni të integruar për Partesh-Pasjane 2022+.

Pjesëmarrësit
Një grup prej njëzet e pesë individëve nga i gjithë komuniteti që përfaqësojnë sektorë të ndryshëm, 
karakteristikat personale dhe pikëpamjet politike -morën pjesë në Partesh-Pasjane 2022+ Punëtoria 
e Vizionit.

Çdo pjesëmarrës ka qenë i angazhuar në një nga katër grupet e punës për zhvillimin e synimeve dhe 
vizionin për fushën e temës të caktuar dhe të gjithë ata kontribuan shumë edhe nga perspektiva 
e tyre profesionale dhe personale.

Partesh-Pasjanë 2022 + Punëtoria e vizionit u ndihmua nga UN-HABITAT-i, i cili shërbeu si një burim 
për secilën prej katër grupeve gjatë gjithë procesit, me mbështetje të ngushtë të institucioneve 
partnere, Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHWB), Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).



7

draft -Raporti nga“Punëtoria e Vizionimit Partesh”

2. HISTORIKU
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HISTORIKU

Komuna e Parteshit-Pasjan, më parë ishte një njësi në kuadër të komunës së Gjilanit, u 
themelua me 19 Gusht, 2010, pasi u hodhën themelet e Ekipit Përgatitor Komunal dhe 
zgjedhjet e para komunale u mbajtën më 20 Qershor / 18 Korrik 2010, në bazë të “Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës” dhe “Ligji nr. 03/L-041 për Kufijtë 
Administrativ Komunal “.

Komuna Partesh-Pasjan është e vendosur në pjesën lindore të Kosovës, rreth 8 km në juglindje 
të Gjilanit, i kryqëzuar në rrugën regjjonale Gjilan-Ferizaj, në afërsi të trekëndëshit të kufirit 
me Serbinë dhe Maqedoninë dhe rreth 56 km nga kryeqyteti, në Prishtinë / Pristina.

Komuna kufizohet me komunat e Gjilanit/Gnjilane në lindje, në veri dhe në jug, dhe Viti në 
jug-perëndim.

Komuna përbëhet nga tre njësi kadastrale, secili duke 
përfshirë edhe një vendbanim.Vendbanimi më i madh 
është Pasjan, e cila është edhe qendra administrative 
e komunës, ndërsa, Parteshi dhe Budrigë Ulte janë dy 
vendbanime të tjera  më të vogla në komunë.

Partesh-Pasjanë është një komunë rurale me një 
sipërfaqe prej 28,64 km katrore dhe një popullsi 
të llogaritur prej 3960 banorë, kryesisht Serbë të 
Kosovës (99%), duke përjashtuar një numër të 
llogaritur prej rreth 883 personave të zhvendosur. 
Përveç kësaj, komuna ka një numër të llogaritur nga 
Diaspora perëndimore e cila kalon 405 persona.

Komuna shtrihet në një lartësi prej 473 metra dhe kjo 
është karakterizuar si rrafshinë kodrinore, me burime 
të shumta natyrore, të tilla si lumi Morava dhe tokë 
pjellore, kullota, pyje, vreshta, kopshtet që përfshin 
një sipërfaqe totale prej 10,87 km katrore.

Aktiviteti primar ekonomik në Partes-Pasjanë është 
prodhimi bujqësor.

Shërbimet, si furnizimi me ujë dhe rrjetit të kanalizimit 
janë në gjendje të vështirë, ndërsa shërbimi për 
grumbullimin e mbeturinave ofrohet nga komuna 
fqinje e Gjilanit. Infrastruktura telekomunikacioneve 

dhe internetit në komunë është inekzistente gjithashtu. Infrastruktura rrugore dhe 
infrastruktura e rrjetit elektrik të energjisë në përgjithësi janë themelore ose inekzistente.

Norma më e lartë e punësimit është në sektorin publik, në shëndetësi, administratë dhe arsim.

Komuna Partes-Pasjanë ka një numër të objekteve të shëndetit publik, arsimore dhe kulturore, 
të gjitha të vendosur në çdo njësi.

2. HISTORIKU
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HISTORIKU

3. PUNËTORIA E VIZIONIMIT 
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

FORMATI
Punëtori pesë ditore dhe sesione trajnimi me prezantime ndërkombëtare dhe vendore, diskutime 
interaktive, dhe përfshirje aktive të pjesëmarrësve. Ndihma audio vizuale janë përdorur dhe 
materialet mbështetëse të shkruara dhe elektronike u janë shpërndarë pjesëmarrësve në fillim 
të çdo sesioni. Programi i seminarit përfshiu seanca të mëngjesit dhe pasdites.

AGJENDA
 Seanca 1

Takimi plenar:  Hyrje për punëtorinë; Diskutime plenare.

Ushtrimi:  Ushtrime dhe sqarimet: Tregimi / Harta e kujtesës.

 Seanca 2

Prezantim plenar: Loja e planifikimit; Diskutime plenare/ reagime.

Ushtrimi:  Udhëzime dhe sqarime: Përzgjedhja e temave. 

 Seanca 3

Prezantim plenar: Hyrje në analizën SWOT; Diskutime plenare/ reagime; 

Ushtrimi:  Udhëzime dhe sqarime: Krijimi i grupeve të punës në bazë të temës;

   Kryerja e analizave SWOT në bazë temës.

 Seanca 4

Prezantim plenar: Fuqia  e vizionit; Diskutime plenare/ reagime.

Ushtrimi:  Udhëzime dhe sqarime: Përcaktimi i vizionit dhe një logo në bazë të   
   temës;

   Vendosja e qëllimit në bazë të temës.

 Seanca 5

Prezantim plenar: Pjesëmarrja  e publikut në planifikim; Diskutime plenare/ reagime.
Ushtrimi:  Udhëzime dhe sqarime: Zhvillimi i strategjive për zhvillimin hapësinor.

 Seanca 6

Prezantim plenar: Çështjet gjinore në planifikim; Diskutime plenare/ reagime;  

Ushtrimi:  Udhëzime dhe sqarime:

   Transformimi i vizionit në konceptet e zhvillimit hapësinor në bazë të   
   temës.

 Seanca 7

Ushtrimi:  Projektimi i hartës së kujtesës; Udhëzime dhe sqarime: Përcaktimi  
   i vizionit të integruar dhe motoja. 

 Seanca 8

Prezantimi final plenar:Harta e kujtesës; Vizioni i integruar; Motoja.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

SEANCA 1

SESSION 2

Plenary meeting: HYRJE PËR PUNËTORINË

Pjesëmarrësit janë informuar për rendin e ditës, parimet kryesore dhe objektivat e vizionit të 
punëtorisë. 

Ushtrimi:  TREGIMI / HARTA E KUJTESËS

Është një mjet që është përdorur për të komunikuar një strategji në mënyrë që t’ju shton 
pjesëmarrësve motivimin, angazhimin, dhe përfshirjen.

Pjesëmarrësve iu kërkua për të prezantuar veten, tregimi i një historie të shkurtër, një kujtim 
pozitiv, për të cilat ata kanë lidhje racionale dhe emocionale dhe lidhet me kontekstin e tyre 
hapësinor përmes hartës.

Prezantimi plenar: LOJA E PLANIFIKIMIT

Pjesëmarrësit u njohën me parimet bazë të planifikimit dhe planifikimit përfshirës.

Ushtrimi:  PËRZGJEDHJA E TEMAVE

Një listë e temave të ndryshme të planifikimit, nga ato shumë të veçanta, janë zhvilluar nga 
ndihmësit e punëtorisë, bazuar në kontekstin e çështjeve të komunës, si dhe ju janë paraqitur 
të pranishmëve gjatë prezantimit plenar. Para kryerjes së ushtrimeve, të gjitha temat janë 
diskutuar bashkërisht, janë pasuruar më tej dhe në vijim janë miratuar nga pjesëmarrësit:

Grupi 1:

Mbrojtja e mjedisit, Shfrytëzimi i Tokës dhe Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore;

Grupi 2:

Zhvillimi Ekonomik dhe Bujqësia;

Grupi 3:

Strehimi / Vendbanimet, Shërbimet Sociale dhe Kthimi;

Grupi 4:

Infrastruktura dhe Lëvizshmëria.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

SEANCA 3

Prezantimi plenar: HYRJE NË ANALIZËN SWOT

Pjesëmarrësve u janë dhënë leksione se si ta bëjnë analizën e situatës aktuale të komunës, të 
mjedisit të saj të brendshëm dhe të jashtëm.

Ushtrimi:  KRIJIM I GRUPEVE TË PUNËS 

Once the themes were selected, four interdisciplinary workgroups, each per theme, were 
composed. Workgroups comprised of six to seven participants, each supported by two 
facilitators throughout exercises.

Ushtrimi:  ANALIZA SWOT

Është një metodë e planifikimit strategjik që është përdorur për të identifikuar pikat e forta 
të komunës, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet që ose mbështetin apo kundërshtojnë 
komunën në arritjen e qëllimeve të tyre të dëshiruara.

   Kryerja e analizës SWOT

Pjesëmarrësve iu kërkua të identifikojnë pikat e forta të komunës që e bëjnë komunën e tyre 
tërheqëse, dobësitë që i marrin nga komuna e tyre, mundësitë nga e cila komuna e tyre ka 
për të përfituar dhe kërcënimet që mund të kundërshtojnë komunën e tyre nga përmirësimi 
në të ardhmen.

  

   REZULTATET

Rezultatet e ushtrimit, për secilin grup janë paraqitur më poshtë dhe ofrojnë një pasqyrë të 
përgjithshme mbi situatën në komunë dhe do të shërbejë si bazë për përcaktimin e qëllimeve 
të komunës.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S3. Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 1, Mbrojtja e mjedisit, Shfrytëzimi 
i Tokës dhe Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore.

Pikat e forta:

• Ajri i pastër;

• Lumi- Binacka Morava/ Morava e 
Binces;

• Malet;

• Pyjet;

• Kullotat;

• Tokë pjellore bujqësore;

• Tokë djerrë ndërtimore;

• Burime rurale;

• Vende kulturore dhe religjioze;

• Ngjarje kulturore dhe religjioze.

Mundësitë:

• Sistemi formal funksional i ujësjellësit 

• Sistemi formal funksional i kanaliz-
imit; 

• Ndërtimi i shtretërve të lumenjve;

• Ndërtimi i sistemeve të 
ujitjes;

• Ndërtimi i burimeve;

• Përdorimin efikas të 
tokës pjellore;

• Mbrojtja e pyjeve:

• Ripyllëzimin i kodrave në 
VIsoka;

• Restaurimi-ruajtja e ob-
jekteve të trashëgimisë 
kulturore: kishat, 
shtëpitë me stil tradi-
cional dhe mullinjtë e 
ujit.

Dobësitë:

• Mungesa e sistemeve të ujitjes;

• Mungesa e mullinjëve të ujit;

• Mungesa e mbrojtjes nga përmbytjet;

• Cilësia e dobët e ujit të pijshëm;

• Përdorimi i dobët i tokës pjellore;

• Mbrojtja e dobët e pyjeve:

• Shpyllëzimi i kodrave në Visoka;

• Gjendja e dobët e objekteve të 
trashëgimisë kulturore:

• kishat, shtëpitë me stil tradicional dhe 
mullinjtë e ujit;

• Deponitë joformale.

Kërcënimet:

• Ndotja e burimeve ujore;

• Shpyllëzimet e kodrave;

• Zjarret në fusha;

• Zjarret e pyjeve;
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S3. Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 2, Zhvillimi ekonomik dhe bujqë-
sia

Pikat e forta:

• Pozita gjeografike;

• Lumi  Morava e Binces;

• Tokë pjellore;

• Pyjet;

• Kullotat;

• Blegtoria;

• Objektet e ish kooperativës bujqë-
sore;

• Objektet e ish-fabrikës së radiatorëve;

• Objektet e ish-fabrikës së baterive;

• Fabrika e pijeve të gazuara.

Mundësitë:

• Improving the quality of agricultural 
production;

• Increasing the quantity of agricultural 
production;

• Commencement of agri-
cultural production in ex-
isting facilities;

• Fostering small family 
businesses;

• Opening of bank branch-
es.

Dobësitë:

• Përmirësimi i cilësisë së prodhimit bu-
jqësor;

• Rritja e sasisë së prodhimit bujqësor;

• Fillimi i prodhimit bujqësor në objek-
tet ekzistuese;

• Nxitja e bizneseve të vogla familjare;

• Hapja e degëve të bankave.

Kërcënimet:

• Fatkeqësitë natyrore: përmbytjet dhe 
zjarret;

• Migrimi i gjeneratave të reja;

• Mungesa e interesit për investime të 
mëdha private;

• Mungesa e sigurimeve shoqërore;

• Rritja e nivelit të krimit;
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S3. Rezultatet nga ushtrimi: Group 3, Strehimi / Vendbanimet, Shër-
bimet Sociale dhe Kthimi

Pikat e forta:

• Shtëpi familjare unike me kopsht dhe 
ndërtesa ndihmëse;

• Mundësia për kohezionin social;

• Mundësia për punë shtesë: bujqësi, 
zejtari, tregti;

• Tokë pjellore bujqësore;

• Tokë djerrë ndërtimore;

• Strehim të përballueshëm;

• E vendosur në afërsi të Gjilanit 

• Sistemi i arsimit fillor;

• Sistemi i arsimit të mesëm;

• Sistemi i kujdesit parësor shëndetë-
sor;

• Kulturë dhe shoqëri artistike; 

• Këshilli Rinor;

• Ndërtimi i një qendre të re kulturore.

• Bashkimi familjar;

• Pronësinë e pronës;

• Marrëdhëniet homogjene ndërper-
sonale 

Dobësitë:

• Zona të mëdha të tokës të zëna nga 
ndërtesat;

• Numër i madh i ndërtesave të vjetra;

• Procedura të ndërlikuara për zgjid-
hjen e çështjeve juridike të pronës;

• Sistemet e ngrohjes individuale;

• Konsumin të lartë të energjisë;

• Burimet tradicionale;

• WC-tradicionale;

• Rrjeti i ujërave të zeza jo i plotë;

• Sistemi hidraulik i ujit jo i plotë;

• Rrugët e pashtruara;

• Ujëra nëntokësore gjatë shirave të 
mëdha dhe shkrirjes së dëborës;

• Mungesa e personelit mësimdhënës 
të kualifikuar;

• Hapësirë të kufizuar të shkollave;

• Mungesa e mbështetjes institucionale 
për arsimin;

• Mungesa e arsimit të lartë;

• Sistemit i vjetër i arsimit;

• Mungesa e stafit shëndetësor të kual-
ifikuar;

• Hapësirë të kufizuar e objekteve të 
kujdesit shëndetësor;

• Mungesa e kujdesit shëndetësor se-
kondar;

• Mungesa e prodhimit të gjerë bujqë-
sor;

• Objektet industriale joaktive;

• Sektori privat i pazhvilluar;

• Sistemi bankar i pazhvilluar;

• Papunësia e lartë.

• Mungesa e mbështetjes institucion-
ale;

• Mungesa e vendeve të punës;

• Mungesa e strehimit;

• Mungesa e kushteve për kthim.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S3. Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 3, Strehimi / Vendbanimet, Shër-
bimet Sociale dhe Kthimi - vazhdimi

Mundësitë:

• Fondet qeveritare;

• Fondet jo-qeveritatre;

• Fondet e organizatave ndërkombë-
tare;

• Investimet individuale për reduktimin 
e konsumit të energjisë;

• Zgjidhje institucionale për çështjet 
pronësore;

• PP-Partneritetet në zbatimin e projek-
teve të infrastrukturës.

• Zgjerimi i objekteve arsimore;

• Rritja e numrit dhe shumëllojshmëri 
e personelit mësimdhënës të kuali-
fikuar;

• Rritja e numrit dhe shumëllojshmëri 
të personelit shëndetësor të kuali-
fikuar;

• Aktivizimi i ish objekteve industriale;

• Zvogëlimi i papunësisë.

• Ministritë e qeverisë;

• Organizatat ndërkombëtare:                                                      
Institucionet bankare.

Kërcënimet:

• Fatkeqësitë natyrore-përmbytjet, 
zjarret dhe tërmetet;

• Inercia e organizatave ndërkombë-
tare;

• Standardi i ulët jetësor;

• Mungesa e burimeve njerëzore;

• Mungesa e ndjenjës për punë vullne-
tare.

• Migrimi i gjeneratave të reja;

• Largimi i trurit.

• Mungesa e mbështetjes nga minis-
tritë e qeverisë;

• Mungesa e mbështetjes të komu-
nitetit;

• Inercia e personave të zhvendosur.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S3. Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 4, Infrastruktura dhe Lëvizshmëria

Pikat e forta:

• Tokë e sheshtë;

• Rrjeti rrugor i përcaktuar mirë;

• Rrjeti i furnizimit me energji elektrike;

• Shërbimi i menaxhimit të mbeturi-
nave.

Mundësitë:

• Qasje të mirë në rrjetin rajonal rrugor;

• Hapja e pikëkalimit kufitar me Maqe-
doninë;

• Lumi  Morava e Binçës.

Dobësitë:

• Kushte të këqija të rrugëve;

• Rrugët e paasfaltuara;

• Mungesa e trotuareve;

• Rrjet i vjetër i furnizimi të energjisë 
elektrike me kapacitet të pam-
jaftueshëm;

• Mungesa e rrjetit të tel-
efonisë fikse;

• Mungesa e rrjetit të inter-
netit;

• Mungesa e rrjeteve të tel-
evizionit kabllor;

• Mungesa e sistemeve të 
ujitjes;

• Mungesa e sistemeve të 
mbrojtjes nga përmbytjet;

• Mungesa e urave;

• Sasi të mëdha të vendeve 
të deponisë joformale

Kërcënimet:

• Mungesa e burimeve financiare të 
besueshme për projektet e infrastruk-
turës dhe zbatimin e tyre;

• Mungesa e fondeve për mirëmbajtjen 
dhe zgjerimin e infrastrukturës civile.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

SEANCA 4

Prezantimi plenar: FUQIA E VIZIONIT 

 Pjesëmarrësit u njohën me rolin dhe vizionin në planifikim. 

Ushtrimi:  PËRCAKTIMI  VIZIONIT DHE LOGOS – TEMËS BAZË:

 Në bazë të analizës SWOT, secili grup ka zhvilluar një vizion tematik.

 

Grupi 1

 Mbrojtja e mjedisit, Shfrytëzimi i Tokës dhe Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore:                                                

 “Ringjallja e natyrës tonë të bukur dhe të kaluarës”.

Grupi 2

 Zhvillimi ekonomik dhe bujqësia:

 “Komuna e re, mundësi të reja”.

Grupi 3

 Strehimi / Vendbanimet, Shërbimet Sociale dhe Kthimi:

 “Përmirësimi i cilësisë së jetës nëpërmjet planifikimit të përdorimit të tokës dhe   
 zhvillimit social “. 

Grupi 4

 Infrastruktura dhe Lëvizshmëria

 “ Të lidhur mes nesh dhe me botën “.

Ushtrimi:  VENDOSJA E QËLLIMIT

 Është një proces që bazohet në rezultatet e analizës SWOT.

   

   Vendosja e qëllimeve në bazë të temës

Pjesëmarrësit krijuan një listë të mundshme SMART (Specifike-Matshme-Arritshëm-Realiste-
me Kohë) në bazë të qëllimeve temës, të cilat ju janë paraqitur më poshtë, e që do të shërbejnë 
për zhvillimin e ardhshëm të komunës.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S4: Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 1, Mbrojtja e Mjedisit, Shfrytëzimi 
i Tokës dhe Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore.

Afat shkurtër (1- 3 vite):

• brojtja e burimeve ujore;

• Mbrojtja e pyjeve;

• Mbrojtja e maleve;

• Identifikimi i vendeve të trashëgimisë natyrore;

• Ngritjen e vetëdijes / informacion mbi rolin dhe rëndësinë e trashëgimisë natyrore;

• Mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë natyrore;

• Identifikimi i objekteve të trashëgimisë të ndërtuara;

• Ngritjen e vetëdijes / informacion mbi rolin dhe rëndësinë e trashëgimisë të 
ndërtuar;

• Restaurimi-ruajtjen dhe mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë të ndërtuar;

Afat mesëm (3- 6 vite):

• Mbrojtja e tokës pjellore;

• Përmirësimi i prodhimit të kulturave të ndryshme;

• Vendosja e bashkëpunimit rajonal në fushën e kulturës.

Afat gjatë: (6- 10+ vite):

• Mbrojtjen dhe 
ruajtjen e cilësisë së 
ajrit;

• Zhvillimi i eko-
turizmit kulturor.

Vizioni i temës:

Ringjallja e natyrës tonë të 
bukur dhe të kaluarës
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S4: Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 2, Zhvillimi ekonomik dhe bujqë-
sia.

Afat shkurtër (1- 3 vite):

• Ndërtimi i sistemeve të ujitjes;

• Subvencionimi i bujqësisë;

• Ndërtimi i stacioneve të mbledhjes;

• Ngritja e zonës ekonomike / industriale;

• Hapja e degëve të bankave;

• Promovimi i artit dhe artizanatit ekzistues.

Afat mesëm (3- 6 vite):

• Mënyra e prodhimit të specializuar;

• Rregullimi i çështjeve pronësore juridike;

• Krijimi i vendeve të reja të punës;

Afat gjatë: (6- 10+ vite):

• Ndërtimin e objekteve të magazinimit të ftohtë.

Vizioni i temës: 

New Municipality, New 
Opportunities.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S4: Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 3, Strehimi / Vendbanimet, Shër-
bimet Sociale dhe Kthimi

Afat shkurtër (1- 3 vite):

• Të sigurohet përdorimi racional i tokës;

• Zhvillimi dhe implementimi i standardeve të ndërtimit.

• Krijimi i kushteve për zhvillimin e biznesit;

• Zvogëlimi i papunësisë dhe uljen e varfërisë.

• Mbështetje institucionale për personat e zhvendosur

Afat mesëm (3- 6 vite):

• Të sigurohet siguria e pronësisë mbi tokën;

• Zhvillimi dhe implementimi i udhëzimeve të projektimit për vendbanimet urbane.

• Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe sistemit të kujdesit shëndetësor;

Afat gjatë: (6- 10+ vite):

• Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe sistemit të kujdesit shëndetësor;

• Zvogëlimi i papunësisë dhe uljen e varfërisë.

Vizioni i temës: 

Përmirësimi i cilësisë 
së jetës nëpërmjet 
planifikimit të përdorimit 
të tokës të dhe zhvillimit 
social.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

S4: Rezultatet nga ushtrimi: Grupi 4, Infrastruktura dhe Lëvizshmëria

Afat shkurtër (1- 3 vite):

• Përmirësimi i sistemit të 
menaxhimit të mbeturinave;

• Parandalimi i deponive informale;

• Përmirësimi i infrastrukturës 
ekzistuese të rrugëve lokale;

• Futja e shërbimeve të transportit 
publik;

• Instalimi i rrjetit të telefonisë 
fikse;

• Instalimi i rrjetit të internetit;

• Instalimi i rrjetit televiziv kabllor;

Afat mesëm (3- 6 vite):

• Përdorimin efektiv i burimeve 
natyrore të ujit;

• Konservimi i burimeve të ujit 
natyror;

• Shtrimi i shtigjeve të pyjeve;

• Asfaltimi i infrastrukturës rrugore 
lokale;

• Zgjerimi i rrjetit të furnizimit 
elektrik në lagjet e 
reja;

• Ndërtimi i 
stacioneve të reja 
të transformimit të 
energjisë elektrike;

Afat gjatë: (6- 10+ vite):

• Përmirësimi i 
i n f r a s t r u k t u r ë s 
rrugore rajonale;

• Përmirësimi i lidhjes 
ndërkufitare;

• Krijimi i kushteve 
për lëvizjen e 
këmbësorëve

• Krijimi i kushteve për lëvizjen e 
çiklistëve dhe personat me aftësi 
të kufizuara;

• Instalimi i sistemit të kullimit të 
ujit nga stuhitë.

• Lidhje hekurudhore nga Ferizaj 
/ Ferizaj, përmes komunës, 
me  hekurudhën kryesore të  
Bujanocit / Bujanoc që lidh 
Mynih-un dhe Vjenën me 
Athinën.

• Lidhje me korridorin e gazit 
(shtoni drejtim), që kalon në 
afërsi të komunës;

• Vazhdimi i lobimit në qeverisë 
qendrore për mbështetje 
financiare.

Vizioni i temës: Të lidhur mes 
nesh dhe me botën.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

SEANCA 5

SEANCA 6

Prezantimi plenar : PJESËMARRJA E PUBLIKUT NË PLANIFIKIMIN

Pjesëmarrësve u janë dhënë leksione mbi rëndësinë që ka pjesëmarrja e publikut dhe parimeve 
të përfshirjes në proceset e planifikimit hapësinor.

 

Ushtrimi: ZHVILLIMI I STRATEGJIVE PËR ZHVILLIMIN HAPËSINOR – TEMA BAZË:

Secili grup-temë diskutuan strategjitë e mundshme për zhvillimin nëpërmjet diskutimeve të 
tryezës së rrumbullakët.

Prezantimi plenar:ÇËSHTJET GJINORE NË PLANIFIKIMIN

Participants were lectured on gender issues and their impact in development planning.

 

Ushtrimi: TRANSFORMIMI I VIZIONIT NË KONCEPTET E ZHVILLIMIT HAPËSINOR -   
     TEMA BAZË 

Dizajni i punëtorisë - secili grup-temë shndërroj temë-vizionin e saj në kontekstin hapësinor 
me anë të skicës dhe vizatimit në shkallë të vendbanimit.



24

draft -Raporti nga“Punëtoria e Vizionimit Partesh”

PUNËTORIA E VIZIONIMIT

SEANCA 7

SEANCA 8

Ushtrimi: PROJEKTIMI I HARTËS SË KUJTESËS

Në bazë të tregimeve të shkurtra në ushtrimin e parë dhe relevancën e tyre me kontekstin 
hapësinor me anë të hartës, një dizajn me faqet më të rëndësishme për pjesëmarrësit është 
zhvilluar.

 

Ushtrimi: DEFINIMI I VIZIONIT TË INTEGRUAR DHE MOTOJA

Një grup i përbërë nga katër pjesëmarrës, anëtarë nga secili grup-temë, të ndihmuar nga 
dy planifikues, diskutuan dhe analizuan të gjitha temë-vizionet dhe motivimet, prioritizuan 
përmes një konsensusi dhe kontribuan së bashku në përcaktimin e një vizioni të integruar 
dhe moto-je.

Në seancën e fundit, çdo grup paraqiti arritjet e tyre para mysafirëve që përfaqësojnë 
komunën e Parteshit-Pasjanë / Partesh-Pasjan, UN-HABITAT-it dhe komunave partnere të saj 
dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). 

 

Prezantimi plenar /Final: HARTA E KUJTESËS:

 

 VIZIONI I INTEGRUAR:

 Komuna e re me traditë të pasur kulturore që është shoqërisht e avancuar  
 dhe ekologjikisht e vetëdijshme, me bujqësi të transformuar dhe   
 infrastrukturë që aspiron zhvillim të qëndrueshëm.

 

 MOTOT:

 Komuna e Re Mundësi të Reja;

 Vizitoi, Vëzhgoi, Qëndroi.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT

REZULTATI

Partesh-Pasjane 2022 + Vizioni do të shërbejë si kornizë për të identifikuar dhe arritur qëllimet 
e komunës në të ardhmen.

2022 + Vizioni do të shërbejë gjithashtu si kornizë për marrjen hapit të parë për gjeneratën e 
ardhshme dhe do të ndihmojë për të siguruar që “komuna e re”, të shndërrohet në një vend 
të “mundësive të reja”.

Rezultati i seminarit do të shfrytëzohet në zhvillimin afatgjatë të proceseve të planifikimit, të 
tilla si planet e zhvillimit hapësinor dhe projektet kapitale, për të siguruar se Vizioni 2022 + 
është arritur.
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PUNËTORIA E VIZIONIMIT
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KONKLUZIONI

4.KONKLUZIONI
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KONKLUZIONI

KONKLUZION

Ky dokument është një elaborim i vizionimit dhe shpjegim i metodave dhe 
procesit, se si pjesëmarrësit dolën me deklaratën vizionit të përbashkët. Ky dokument 
është vetëm hapi i parë drejt fillimit të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Urban. 
Qëllimi është që të sigurojë një udhëzues në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të 
udhëzimit administrativ të PZHK / PZHU dhe për të  kthyer këtë vizion në realitet.

Të gjitha rezultatet e kësaj punëtorie do të paraqiten para publikut dhe të administratës 
komunale në muajt e ardhshëm. Një seminar pasues është planifikuar që të organizohet 
ku do të bëhet një përmbledhje e rezultateve të punëtorisë vizionimit në formën e 
“Deklaratës së Vizionit”. Hapi i ardhshëm do të jetë për të kombinuar rezultatet e 
punëtorisë vizionimit me fjalë të tjera rezultatet e katër grupeve tematike punuese 
komunale, që kanë bërë analizë të zhvillimit komunal në një vizion të integruar.
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KONKLUZIONI
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KONKLUZIONI
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