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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 
Industria e turizmit është industria me rritjen më të shpejtë ekonomike në botë. Kontributi total 

i udhëtimit dhe turizmit në ekonominë globale për vitin 2017 ishte 8.27 trilion dollarë 

amerikanë1. Për shkak të vlerës së saj ekonomike, ajo është një ndër industritë më konkurruese 

në botë. Për të qenë më konkurrues në këtë treg është e rëndësishme që të kuptohen nevojat e 

turistëve dhe të ofrohen produkte dhe shërbime kualitative që i përmbushin këto nevoja. Rritja 

e konkurrencës ndërmjet destinacioneve turistike rritë rëndësinë e matjes së kënaqësisë së 

vizitorëve dhe ofrimin e përvojave autentike që i përmbushin pritjet e turistëve. Anketimi është 

forma më e mirë e matjes së kënaqësisë, që shërben si mjet monitorimi për përcaktimin e 

nivelit të përmbushjes së pritshmërive dhe ofron rekomandime për përmirësimin e cilësisë dhe 

konkurueshmërisë së destinacionit. 

Në përpjekje për të kuptuar më mirë shkaqet që ndikojnë në kënaqësinë e turistëve, kemi bërë 

anketimin e turistëve, në mënyrë që të përcaktojmë nivelin e përmbushjes së pritshmërive të 

vizitorëve me Prizrenin si destinacion turistik dhe identifikimin e komponentëve kryesorë të 

turizmit që ndikojnë në tërheqjen e më shumë vizitorëve në Prizren. Qëllimi i këtij hulumtimi 

është mbledhja e të dhënave dhe ndërtimi i një matësi për vlerësimine përmbushjes së 

pritshmërive të turistëve me Prizrenin. Është shumë e rëndësishme të kuptohen nevojat e 

turistëve dhe niveli i tyre i kënaqësisë me ofertat turistike të destinacionit, veçanërisht për 

destinacionet turistike që janë të fokusuara në rritjen e konkurueshmërisë së tyre dhe 

tërheqjen e sa më shumë turistëve në të ardhmen.  

Përveç matjes së kënaqësisë turistike me Prizrenin, hulumtimi ofron edhe sugjerime për 

politikëbërësit dhe industrinë e turizmit mbi prioritetet për përmirësimin e produkteve dhe 

shërbimeve.                                                                                                                                                     

Qëllim tjetër i këtij hulumtimi është që të kuptoj motivet për përzgjedhjen e Prizrenit, 

aktivitetet e planifikuara, si dhe nivelin e përmbushjes së këtyre pritjeve. Hulumtimi përfshin 

grumbullimin e informacioneve për të gjitha aspektet e vizitave, duke filluar nga planifikimi, 

burimet e informacionit, arsyet për përzgjedhjen e destinacionit, transporti, kuzhina dhe 

trashëgimia kulturore. Për më tepër, studimi bën vlerësimin se, cili nga këta komponentë dhe 

në çfarë shkalle ka ndikuar pozitivisht apo negativisht në vlerësimin e destionacionit. 

Bazuar në rezultatet e hulumtimit do të ofrojmë rekomandime për politikëbërësit e përfshirë në 

industrinë e turizmit mbi hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren për të rritur kënaqësinë e 

turistëve. Meqë nuk kemi sondazhe të mëparshme, nuk kemi mundur të bëjmë krahasimin e të 

dhënave në industrisë së turizmit. 

                                                             
1 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf
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HYRJE  
 

Qëllimi i hulumtimit është mbledhja e informatave rreth kënaqësisë së turistëve me Prizrenin si 

destinacion turistik dhe ofrimin e rekomandimeve për politikëbërësit e industrisë së turizmit të 

nivelit lokal dhe atij qendror. Të kuptuarit e nivelit të kënaqësisë së turistëve është me rëndësi 

të madhe për industrinë e turizmit për shkak të kontributit që ka turizmi në ekonominë lokale 

dhe nacionale. Në epokën moderne, kënaqshmëria e turistëve është me rëndësi të madhe, 

sepse opinionet/komentet individuale të shprehura në mediat sociale kanë ndikim të madh tek 

turistët potencial që planifikojnë të vizitojnë destinacionin. 

Kënaqësia e turistëve me destinacionin ndikohet nga perceptimi që kanë turistët para 

udhëtimit dhe gjatë qëndrimit të tyre. Turistët e përzgjedhin destinacionin dhe atraksionet 

bazuar në interesat e tyre dhe e vlerësojnë vizitën e tyre bazuar në përmbushjen e këtyre 

pritjeve. Nga këndvështrimi i turizmit, destinacioni vlerësohet si tërësi, pavarësisht 

kompleksitetit të komponentëve të ndryshëm që e përbëjnë atë, kështu që eksperienca e 

pakëndshme nga një prej komponentëve të turizmit mund të krijojë përshtypje negative për 

destinacionin si tërësi2. Në anën tjetër, menaxhimi i destinacioneve turistike është kompleks 

sepse përbëhet nga grupe të ndryshme të interesit, secili prej të cilëve ka prioritete të 

ndryshme dhe vepron në mënyrë autonome, të fokusuar në interesin vetjak, me pak 

konsideratë për destinacionin si tërësi. 

Në tregun global e konkurrues, teknologjia me ndikimin e saj në formimin e opinionit turistik po 

ndryshon në mënyrë drastike industrinë e turizmit. Teknologjia paraqet njëkohësisht mundësi 

dhe sfidë për një destinacion. Vlerësimet e turistëve në mediat sociale konsiderohen si burimi 

më i besueshëm i informacionit, sepse turistët nuk kanë interes në promovimin e një 

destinacioni turistik. Kjo i bënë ata më të besueshëm dhe opinionin e tyre më kredibil për 

vizitorët potencial. Lehtësia me të cilën vizitorët mund të shprehin kënaqësinë ose 

pakënaqësinë e tyre me audiencën globale dhe rëndësia e këtij mesazhi mbi vizitorët potencial, 

mund të ndikoj në përmirësimin ose dëmtimin e imazhit të destinacionit turistik. Për këtë arsye, 

hulumtimet për vlerësimin e kënaqësisë së turistëve luajnë rol të madh në informimin e 

politikbërësve dhe akterëve kryesorë të turizmit rreth perceptimit të turistëve për cilësinë e 

destinacionit. Krijimi i kushteve të kënaqshmërisë për turistët, duke u ofruar përvoja cilësore 

është thelbësore për suksesin afatgjatë të një destinacioni, nga e cila përfitojnë si industria e 

turizmit gjithashtu edhe komuniteti lokal.  

                                                             
2 YouchengWang, AbrahamPizam, Destination marketing andmanagement: theoriesandapplication, CABI, 2011. 
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QËLLIMET E HULUMTIMIT 
 

Qëllimet e këtij hulumtimi janë: 

 

- Vlerësimi i të dhënave demografike dhe socio-ekonomike të turistëve që vizitojnë 

Prizrenin në mënyrë që të kuptojmë preferencat dhe pritjet e tyre dhe të matim 

përmbushjen e këtyre pritjeve.   

- Të kuptojmë prioritetet e turistëve dhe nivelin e kënaqësisë sipas vendit të origjinës, 

moshës dhe arsimimit.     

- Të kuptojmë mendimet e vizitorëve rreth atraksioneve dhe shërbimeve të industrisë së 

turizmit. 

- Të kuptojmë nivelin e profesionalizmit të personelit të industrisë së turizmit në vendin 

tonë, të identifikojmë burimet e informacionit dhe perceptimet e turistëve për vlerën e 

parave të shpenzuara në Prizren. 

- Bazuar në përgjigjet e  turistëve të rekomandojmë masa për të rritur nivelin e 

kënaqësisë së vizitorëve. 

 

 

Mbledhja e të dhënave 

 

Pyetësori 

 

Të anketuarit e këtij hulumtimi ishin turistë që vizituan Prizrenin gjatë Korrikut dhe Gushtit të 

vitit 2018. Pyetësori u përqendrua në vizitorët e huaj dhe në diasporën kosovare (kosovarët që 

jetojnë jashtë vendit të cilët kishin ardhur në Kosovë për vizitë). Gjithsej 687 pyetësorë janë 

plotësuar (kopje fizike) dhe janë digjitalizuar. Pyetësorët e papërfunduar janë larguar nga 

analizat e mëtejshme (nuk janë digjitalizuar). Pyetësorët janë plotësuar në lokacione të 

ndryshme: shumica janë plotësuar në Kalanë e Prizrenit, me ndihmën e katër vullnetarëve; për 

më tepër, me ndihmën e ciceronëve ato janë plotësuar edhe në Lidhjen e Prizrenit dhe Muzeun 

Arkeologjik të Prizrenit, ndërsa në kinemanë e Lumbardhit dhe Kampin e Prizrenit punëtorët u 

kërkuan turistëve t'i plotësonin ato. 
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Dizajni i Pyetësorit  

 

Për të pasur një pasqyrë më të mirë mbi kënaqësinë e turistëve, ky hulumtim është ndarë në 

gjashtë kapituj.  

 

Kapitulli i parë paraqet profilin e turistëve si: mosha, vendi i origjinës, kohëzgjatja e qëndrimit, 

niveli i arsimimit, statusi i punësimit dhe numrin i vizitave.  

 

Kapitulli i dytë identifikon burimet e informacionit dhe faktorët që kanë ndikuar në 

përzgjedhjen e Prizrenit (vlerësimi është bërë sipas grupmoshave, nivelit të arsimi ose vendit të 

origjinës. 

 

Kapitulli i tretë analizon planifikimin e turistëve lidhur me: kohëzgjatjen e qëndrimit, 

shpenzimet e bëra dhe nivelin e përmbushjes së pritjeve.  

 

Kapitulli i katërt vlerëson gjendjen e komponentëve të industrisë së turizmit, si: akomodimi, 

restorantet, mikpritja, transporti lokal, zyrat e qendrave informuese etj.  

 

Kapitulli i pestë vlerëson nivelin e kënaqësisë së turistëve me trashëgiminë kulturore: llojin e 

trashëgimisë kulturore që u pëlqen, nivelin e përmbushjes së pritshmërive me Prizrenin si 

destinacion i trashëgimisë kulturore, nivelin e kënaqësisë me cilësinë dhe sasinë e atraksioneve 

të trashëgimisë kulturore në Prizren.  

 

Kapitulli i gjashtë paraqet opinionin e turistëve në lidhje me: gjerat që turistëve nuk u kanë 

pëlqyer e që do të dëshironin t’i shihnin të përmirësuara, pikat e forta që Prizreni do të mund t’i 

zhvillonte më tej për të tërhequr më shumë turistë dhe rekomandimet e turistëve për 

përmirësimin e Prizrenit si destinacion turistik.  

 

Vlerësimet janë bërë duke e përdorur shkallën pesë pikëshe të Likertit, që fillon nga                       

1 - (i pakënaqur) deri në 5 - (shumë i kënaqur), dhe alternativa “nuk e di” për ata që nuk ishin të 

njohur me ndonjërën nga komponentët e turizmit. Për profilizimin e turistëve janë përdorur 

pyetjet me mundësi të përzgjedhjes së vetëm një përgjigjeje. Janë përdorur edhe pyetjet me 

mundësi përzgjedhjeje nga disa alternativa për të lejuar të anketuarit të zgjedhin nga përgjigjet 

e ofruara. Ndërsa, për kapitullin e rekomandimeve janë përdorur pyetje të cilat u kanë ofruar 

mundësi vizitorëve që të ofrojnë opinionin e tyre me shkrim, pa ndonjë përgjigje të 

paracaktuar.  

Analiza e të dhënave - procedurat statistikore janë kryer duket përdorur Paketën Statistikore 

për Shkencat Shoqërore (SPSS). 
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I. PROFILI I TURISTËVE   
 

Ky kapitull përshkruan profilin e turistëve që vizituan Prizrenin. 

Mbledhja e informacioneve për vizitorët tanë është e rëndësishme sepse na ofron një pasqyrë 

më të mirë lidhur me karakteristikat socio-ekonomike të vizitorëve tanë, si: vendi i origjinës, 

mosha, të ardhurat, punësimi dhe arsimi. Këto pyetje rreth vizitorëve do të na ndihmojnë të 

zhvillojmë një strategji më të mirë për të arritur te vizitorët potencial. Profilizimi i vizitorëve 

tanë do t’u ndihmoj të gjithë sektorëve të industrisë së turizmit që të përmirësojnë shërbimet e 

tyre. 

Vizitorët që vizitojnë qytetin e Prizrenit janë ndarë në dy kategori: vizitorët e huaj dhe diaspora 

Kosovare3. 79. 2% e të anketuarve ishin vizitorë të huaj, krahasuar me 12. 4% nga diaspora dhe 

8.4% që nuk i janë përgjigjur kësaj pyetjeje. 

Shumica e vizitorëve, 54.7%, ishin të moshës nga 25 deri në 40 vjeç, të pasuar nga 23. 9% të 

moshës më pak se 25 vjeç, që tregon se një numër i konsiderueshëm i vizitorëve ishin nën 

moshën dyzet vjeçare. 

Numri më i madh i vizitorëve, 56.3% ishin nga Evropa, krahasuar me turistët nga kontinentet e 

tjera që përbënin 34.7%. Gjermania dhe Zvicra, me 11.9% respektivisht 8.6%, ishin shtetet 

kryesore për nga aspekti i vizitorëve në Prizren. Me 7.5%, SHBA u rendit e para në mesin e 

vendeve jo-evropiane, ndërsa në renditjen e përgjithshme u rendit e treta. 

Sa i përket statusit të punësimit, një numër i konsiderueshëm, 62.5% e vizitorëve ishin të 

punësuar, të pasuar nga studentët me 25%, dhe të pensionuarit me 8.1%. Vizitorët e papunë 

përbënin 2.95% të totalit të vizitorëve. 

Lidhur me nivelin e arsimit, 39.5% e të anketuarve janë deklaruar se kanë diplomë 

magjistrature, 35.3%  diplomë universitare dhe 6.3% kanë deklaruar se kanë doktoratë. 15.3% e 

të anketuarve kishin vetëm diplomë të shkollës së mesme dhe 3.5% nuk janë përgjigjur në këtë 

pyetje. Bazuar në këto rezultate, mund të themi se kemi të bëjmë me vizitorë të arsimuar. 

 

 

 

                                                             
3 Kosovarët që jetojnë jashtë vendit dhe kanë ardhur për të vizituar familjet dhe atdheun e tyre. Për shkak të 

situatës ekonomike, një numër i konsiderueshëm i kosovarëve janë detyruar të emigrojnë, kështu që janë të 

njohur me termin diasporë.  Në anën tjetër, vizitorët e huaj nuk e kuptonin fjalën diasporë kështu që na është 

dashur t’ua shpjegojmë. Prandaj, ne besojmë që ata që nuk janë përgjigjur në këtë pyetje janë turistë të huaj. 
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Lidhur me numrin e vizitave, kemi dashur të krahasojmë numrin e vizitave të turistëve të huaj  

me diasporën kosovare. 85.4% e vizitorëve të huaj deklaruan se kjo ishte vizita e tyre e parë, 

5.6% deklaruan se ishte vizita e tyre e dytë, 2.6% se ishte vizita e tretë, 0.8% se ishte vizita e 

katërt dhe 4.2% se ishte vizita e pestë.  

Duke e pasur parasysh që hulumtimi ka përfshirë edhe Dokufestin, 4.2% e turistëve që e kanë 

vizituar Prizrenin më shumë se pesë herë, mund ta kenë vizituar për shkak të Dokufestit.  

Sa i përket diasporës së Kosovës, 38.1% janë deklaruar se është vizita e tyre e parë, 13.1% se 

ishte vizita e tyre e dytë, 7.1% se ishte vizita e tretë dhe 4.8% se ishte vizita e tyre e katërt. Me 

36.8% numri i vizitorëve nga diaspora që e kanë vizituar Prizrenin më shumë se pesë herë ka 

pasur një rritje të konsiderueshme. Ne besojmë se ky numër i lartë i të anketuarve që kanë 

vizituar Prizrenin për më shumë se pesë herë ka të bëjë me diasporën Prizrenase, të cilët kanë 

ardhur për të vizituar vendlindjen, miqtë dhe familjarët e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

TAB. 1.1. GRUPMOSHAT 
 

 

 % 

Totali 100 % 

Më pak se  25 23.9 % 

25-40 54.7 % 

41-60 16.8 % 

61 e më tepër  3.4 % 

Pa përgjigje  1.2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

TAB. 1.2. VENDI I ORIGJINËS 
 

Shteti  

Total  100 % 

Gjermania 11.9 % 

Zvicra  8.6 % 

Shtetet e Bashkuara 7.5 % 

Holanda  7.2 % 

Franca 6.6 % 

Mbretëria e Bashkuar  6.0 % 

 Republika Çeke 3.7 % 

Italia 3.5 % 

Hungaria 3.4 % 

Polonia 3.2 % 

Turqia  3.1 % 

Spanja  3.1 % 

Belgjika  2.7 % 

Suedia 2.7 % 

Norvegjia  2.7 % 

Danimarka 2.4 % 

Austria 1.9 % 

Shqipëria  1.8 % 

Australia 1.8 % 

Japonia 1.6 % 

Finlanda 1.3 % 

Kanada 1.3 % 

Sllovenia 1.3 % 

Serbia 1.2 % 

Tajvani  0.7 % 

Tjera shtete 8.7 % 
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TAB. 1.2.1. TURISTËT DHE DIASPORA 
 

 

Totali 100 % 

Turistët 79.2 % 

Diaspora  12.4 % 

Pa përgjigje 8.4 % 
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TAB. 1.3. STATUSI I PUNËSIMIT 
 

 

Totali 100% 

Student 25.52 % 

I punësuar 62.54 % 

I papunësuar 2.95 % 

I pensionuar 8.11 % 

Pa përgjigje 0.88 % 
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TAB. 1.4. EDUKIMI 
 

 

Totali 100 % 

Mesme 15.3 % 

Fakultet 35.3 % 

Magjistraturë 39.5 % 

Doktoratë 6.3 % 

ND 3.5 % 
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TAB. 1.5. NUMRI I VIZITAVE NË PRIZREN 
 

 

Vizitat Gjithsej Turist Diaspora 

Totali 100 % 100 %  100 % 

1 79.5 % 85.4 % 38.1 % 

2 6.5 % 5.6 % 13.1 % 

3 3.4 % 2.9 % 7.1 % 

4 1.3 % 0.8 % 4.8 % 

5+ 8.3 % 4.2 % 36.9 % 

Pa përgjigje  1.0 % 1.2 % - 
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TAB. 1.6. TURISTËT QË E VIZITOJNË PRIZRENIN SIPAS GRUPMOSHAVE 
 

Shteti 
Grupmoshat 

Total <25 25-40 41-60 61 + Pa përgjigje 

Total 100 % 23.9 % 54.7 % 16.8 % 3.4 % 1.2 % 

Gjermania 100 % 25.9 % 51.9 %  18.5 % - 3.7 % 

Zvicra 100 % 15.5 % 72.4 % 12.1 % - - 

Shtetet e Bashkuara 100 % 23.5 % 51.0 % 19.6 % 3.9 % 2.0 % 

Holanda 100 % 24.5 % 59.2 % 12.2 % 4.1 % - 

Franca 100 % 28.9 % 42.2 % 22.2 % 6.7 % - 

Mbretëria e 

Bashkuar 
100 % 19.5 % 61.0 % 14.6 % 4.9 % - 

Republika Çeke 100 % 48.0 % 52.0 % - - - 

Italia 100 % 25.0 % 54.2 % 20.8 % - - 

Hungaria 100 % 30.4 % 65.2 % - - 4.3 % 

Polonia 100 % 18.2 % 68.2 % 13.6 % - - 

Turqia 100 %  14.3 % 81.0 % 4.8 % - - 

Spanja 100 % 9.5 % 57.1 % 23.8 % 9.5 % - 

Belgjika 100 % 22.2 % 38.9 % 27.8 % 11.1 % - 

Suedia 100 % 22.2 % 50.0 % 22.2 % - 5.6 % 

Norvegjia 100 % 16.7 % 61.1 % 16.7 % 5.6 % - 

Danimarka 100 % 43.8 % 18.8 % 12.5 % 25.0 % - 

Austria 100 % - 61.5 % 38.5 % - - 

Shqipëria 100 % 41.7 % 41.7 % 16.7 % - - 

Australia 100 % 16.7 % 25.0 % 41.7 % 16.7 % - 

Japonia 100 % - 72.7 % 18.2 % 9.1 % - 

Finlanda 100 % 44.4 % 55.6 % - - - 

Kanada 100 % - 55.6 % 33.3 % 11.1 % - 

Sllovenia 100 % 44.4 % 22.2 % 33.3 % - - 

Serbia 100 % 75.0 % 25.0 % - - - 

Sllovakia 100 % 80.0 % - 20.0 % - - 

Shtetet tjera  100 % 16.9 % 59.3 % 18.6 % 1.7 % 3.4 % 



19 

 

II. BURIMET E INFORMIMIT 
 

Ky kapitull fokusohet në ofrimin e një pasqyre më të qartë mbi burimet e informimit nëpërmjet 

të cilëve turistët janë informuar dhe faktorët që kanë ndikuar në përzgjedhjen e qytetit të 

Prizrenit si destinacion turistik. Këto informata janë të rëndësishme për të gjitha grupet e 

interesit të përfshira në industrinë e turizmit dhe ju shërbejnë si bazë për formulimin e 

strategjive për tërheqjen e më shumë vizitorëve në të ardhmen.  

 

Pyetjet janë fokusuar në vlerësimin e burimeve të informimit dhe faktorëve që kanë ndikuar në 

përzgjedhjen e Prizrenit, bazuar në grupmoshat e tyre, në nivelin e tyre të edukimit dhe vendin 

e origjinës. 

 

Në pyetjen: “Ku keni dëgjuar për Prizrenin si destinacion turistik” shumica e të anketuarve, 

47.8% janë përgjigjur se kanë dëgjuar nga miqtë dhe të afërmit e tyre, që tregon një shkallë të 

lartë rekomandimi të njerëzve që kanë vizituar më parë Prizrenin. Në anën tjetër, mediat, 

agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistikë si burime të informimit, së bashku kanë 

kontribuar me vetëm 10.8%, që paraqet një përqindje shumë të ulët dhe tregon që duhet të 

bëhen përpjekje më të mëdha nga mediat dhe komuniteti i turizmit për të promovuar Prizrenin. 

 

Shumica e të anketuarve, 54.5% janë deklaruar se qëllimi i vizitës së tyre në Prizren ndërlidhet 

me kulturën dhe natyrën, 24.7% janë deklaruar se e kanë vizituar Prizrenin për rekreacion dhe 

relaksim. Jeta e natës, konferencat dhe biznesi së bashku përbëjnë vetëm 4.1%. 

 

Sa i përket “Burimit të informacionit sipas moshës së të anketuarve”, 25.8% e grupmoshave      

61 vjet e më tepër kanë thënë se për Prizrenin janë informuar nga operatorët turistikë, 

krahasuar me brezin e ri me vetëm 7.4%. 

 

Për “Mënyrën e informimit sipas faktorit kryesor në përzgjedhjen e Prizrenit”, edhe pse burimet 

e informimit më së shumti ishin të fokusuara në kulturë, operatorët turistik me 40.4% ishin 

fokusuar më shumë se grupet tjera në promovimin e kulturës, ndërsa festivalet, me 10.6% janë 

promovuar më së shumti nga mediat.    
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TAB. 2.1. MËNYRA E INFORMIMIT 
 

Totali 100% 

Miqtë dhe të afërmit  47.8 % 

Interneti 27.3 % 

Mënyrat tjera 13.0 % 

Operatorët turistik 4.0 % 

Mediat 3.7 % 

Agjencitë turistike 3.1 % 

Pa përgjigje 1.2 % 
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TAB. 2.2. FAKTORI KRYESOR NË PËRZGJEDHJEN E PRIZRENIT SI DESTINACION TURISTIK 
 

Kultura  31.0 % 

Natyra 23.6 %  

Kohë e lirë 14.5 % 

Relaksimi  10.2 % 

Vizitë miqve dhe të afërmve  6.9 % 

Festivalet 6.6 % 

Jeta e natës  3.6 % 

Tjera  2.0 % 

Konferenca/panaire 1.1 % 

Biznes  0.5 % 

 

 

 

 



22 

 

TAB. 2.3. MËNYRA E INFORMIMIT SIPAS GRUPMOSHËS 
 

  

Mënyra e informimit  

Mosha 

Total <25 25-40 41-60 61 + 

Totali 100 % 24.3 % 55.1 % 17.1 % 3.5 % 

Interneti 100 % 23.4 % 60.3 % 13.6 % 2.7 % 

Miqtë dhe të afërmit  100 % 29.3 %  56.4 % 11.8 % 2.5 % 

Agjencitë turistike  100 % 23.8 % 52.4 % 19.0 % 4.8 % 

Operatorët turistik  100 % 7.4 % 37.0 % 29.6 % 25.9 % 

Mediat 100 % 26.1 % 47.8 % 26.1 % - 

Tjetër  100 % 12.8 % 47.7 % 37.2 % 2.3 % 
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TAB. 2.4. MËNYRA E INFORMIMIT SIPAS FAKTORIT KRYESOR NË PËRZGJEDHJEN E PRIZRENIT SI 

DESTINACION TURISTIK 
 

 

 

 

  

Mënyra  

      e  

informimit 

  

Totali 

 

Kohë 

e lirë 

 

Festivalet 

 

Biznes 

Konfer

enca/    

panair 

Vizitë 

miqve 

dhe të 

afërmve 

 

Jeta e 

natës 

 

 

Kultura 

 

Natyra 

 

Relaksim 

 

Tjetër 

Interneti 100 % 16.3 

% 

6.0 % 0.2 % 0.4 % 2.1 % 1.4 % 34.1 % 26.9 

% 

10.5 % 2.1 % 

Miqtë dhe   

të afërmit  

100 % 14.0 

% 

7.3 % 0.6 % 1.1 % 9.8 % 5.1 % 29.2 % 22.1 

% 

9.7 % 1.2 % 

Agjencitë 

turistike 

100 % 14.9 

% 

2.1 % - - 6.4 % 2.1 % 36.2 % 25.5 

% 

10.6 % 2.1 % 

Operatorët 

turistik 

100 % 15.8 

% 

3.5 % - 1.8 % 5.3 % - 40.4 % 19.3 

% 

10.5 % 3.5 % 

Mediat 100 % 15.2 

% 

10.6 % 3.0 % 3.0 % 4.5 % 7.6 % 24.2 % 18.2 

% 

12.1 % 1.5 % 

Tjetër  100 % 12.7 

% 

6.6 % 0.4 % 2.2 % 6.1 % 3.1 % 30.1 % 24.0 

% 

10.5 % 4.4 % 
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TAB. 2.5. FAKTORËT KRYESOR NË PËRZGJEDHJEN E PRIZRENIT SI DESTINACION TURISTIK SIPAS 

GRUPMOSHAVE 
 

 Totali Kultura Natyra Kohë e 

lirë 

Relaksimi Vizitë  

miqve dhe 

të afërmve  

Festivalet Jeta e 

natës  

Tjetër      Konfere

nca/   

Panaire 

Biznes 

Totali 100% 31.0 % 23.6 % 14.5 % 10.2 % 6.9 % 6.6 % 3.6 % 2.0 % 1.1 % 0.5 % 

<25 100% 30.7 % 24.2 % 11.4 % 10.3 % 6.7 % 8.1 % 4.9 % 1.3 % 2.0 % 0.2 % 

25-40 100% 30.5 % 24.1 % 15.6 % 10.0 % 7.2 % 6.1 % 3.4 % 1.9 % 0.8 % 0.5 % 

41-60 100% 34.3 % 20.3 % 15.9 % 11.1 % 6.6 % 5.9 % 1.8 % 3.0 % 0.4 % 0.7 % 

61+ 100% 31.3 % 27.1 % 12.5 % 8.3 % 6.3 % 6.3 % 4.2 % 2.1 % 2.1 % 0.0 % 
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TAB. 2.6. FAKTORI KRYESOR NË PËRZGJEDHJEN E PRIZRENIT SI DESTINACION TURISTIK  SIPAS SHTETIT 
 

  

 

  Shteti 

Totali Kohë 

e lirë 

Festiv

alet 

Biznes Konfer

enca/ 

panair 

Vizitë 

miqv

e dhe 

të 

afërm

ve  

Jeta e 

natës 

Kultura Natyra Relaksimi Tjetër 

Gjermania 100% 10% 6% 1% 1% 9% 3% 30% 27% 11% 1% 

Zvicra 100% 13% 5% 1% 0% 12% 4% 30% 24% 9% 3% 

Holanda 100% 19% 4% 0% 0% 2% 4% 32% 26% 9% 4% 

Shtetet e Bashkuara 100% 14%  8% 0% 5% 10% 4% 25% 17% 12% 4% 

Franca 100% 9%  12% 1% 2% 16% 4% 29% 23% 4% 1% 

Mbretëria e Bashkuar 100% 25%  7% 0% 2% 1% 2% 32% 20% 10% 1% 

 Republika e Çekisë  100% 13% 0% 0% 2% 0% 8% 38% 24% 16% 0% 

Hungaria 100% 16% 2% 0% 0% 8% 3% 31% 32% 8% 0% 

Polonia 100% 14% 3% 0% 0% 2% 0% 33% 31% 17% 0% 

Italia 100% 9% 7% 0% 0% 2% 4% 37% 26% 14% 2% 

Spanja 10%0 19% 6% 0% 0% 0% 0% 37% 22% 13% 4% 

Norvegjia  100% 16% 4% 2% 0% 22% 0% 29% 20% 7% 0% 

Belgjika 100% 5% 2% 0% 0% 10% 0% 36% 31% 12% 5% 

Turqia 100% 8% 5% 3% 0% 5% 3% 38% 28% 10% 3% 

Suedia 100% 10% 13% 3% 0% 3% 10% 28% 18% 15% 0% 

Danimarka 100% 8% 5% 0% 0% 3% 0% 38% 30% 8% 8% 

Shqipëria 100% 20% 11% 3% 3% 9% 3% 20% 17% 14% 0% 

Austria 100%  18% 6% 0% 0% 9% 6% 33% 21% 6% 0% 

Australia 100% 38% 7% 0% 0% 0% 0% 28% 17% 7% 3% 

Japonia 100% 18% 14% 0% 4% 4% 0% 25% 29% 4% 4% 

Finlanda 100% 25% 4% 0% 0% 4% 8% 29% 21% 8% 0% 

Sllovenia 100% 13% 9% 0% 4% 13% 9% 35% 13% 4% 0% 

Kanada  100% 14% 5% 0% 0% 9% 9% 32% 18% 9% 5% 

Serbia 100% 10% 29% 0% 5% 10% 0% 19% 5% 19% 5% 

Sllovakia 100% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 36% 21% 0% 

Shtetet tjera  100% 15% 9% 0% 1% 4% 6% 31% 24% 9% 1% 
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III. PLANIFIKIMI    
 

Me 28.5%, 28.3% dhe 25.1%, vizitat ditore, qëndrimi për një natë dhe qëndrimi për dy ditë kanë 
përqindje pothuajse të njëjtë. Ndërsa për tre ditë përqindja bie në 5.1%, për vizitat katër ditë 
1.3% dhe për vizitat për pesë ditë përqindja bie në 0.8%. Sa i përket vizitave me qëndrim më 
shumë se tetë ditë, kemi një rritje të lehtë prej 3.7% (ndoshta për shkak të dokufestit). Në 
krahasim me turistët e huaj; 50.% e të anketuarve nga diaspora vizitojnë Prizrenin për vizitë 
ditore. Për vizitat me qëndrim për një ditë numri i vizitorëve bie në 17.9% dhe në 2.4% për 
vizitat me qëndrim për dy ditë. Numri i vizitorëve që qëndrojnë më shumë se tetë ditë rritet në 
11.9% (diaspora që vjen për pushime familjare). 

Derisa vizitorët e moshës mesatare 25-40 dhe 41-60 vizitojnë Prizrenin më shumë për vizita 
ditore, numri më i madh i turistëve mbi 61 vjeç që vizitojnë Prizrenin qëndrojnë për një natë, që 
është e kuptueshme për shkak të moshës së tyre. Megjithatë, numri i përgjithshëm i vizitave 
për më shumë se dy ditë zvogëlohet ndjeshëm për të gjitha grupmoshat. 

Për shumicën e turistëve, 85.4% kjo ishte vizita e parë në Prizren. Numri i turistëve që e kanë 
vizituar më shumë se një herë ishte 5.6%, që tregon qartë se shumica e turistëve vizitojnë 
Prizrenin një herë, nuk shohin arsye për të përsëritur vizitën e tyre.  

Shumica e të anketuarve, 37.7% kanë deklaruar se shpenzojnë 20-50 € gjatë vizitës së tyre në 
Prizren. 22.4% kanë deklaruar se shpenzojnë 50-100 €, 16.8% kanë deklaruar se shpenzojnë 10-
20 €, 11.3% deri në 300 €, dhe 11.1% ishin të pavendosur. Në dy kategoritë e para, për shumat 
10-20 € dhe 20-40 €, përqindjet e turistëve të huaj ishin më të larta, ndërsa për shumat 50-100 
€ dhe 100-300 €, përqindjet e vizitorëve nga diaspora ishin më të larta, gjë që tregon se turistët 
e diasporës shpenzojnë më shumë se turistët e huaj. 

Sa i përket pyetjes “Bazuar në kohëzgjatjen e qëndrimit, a i ka përbush Prizreni pritjet tuaja si 
destinacion i trashëgimisë kulturore”, edhe pse  përgjigjja e përgjithshme ishte shumë pozitive, 
me 59.0% “shumë të kënaqur” dhe 36.3% të kënaqur, përgjigja ka ndryshuar bazuar në 
kohëzgjatjen e qëndrimit. Për vizitorët që kanë qëndruar në Prizren për vizitë ditore-deri te ata 
që kanë qëndruar për katër ditë, “shumë të kënaqur” janë ndarë 55- 65%, krahasuar me 30-
40% të vizitorëve që kanë qëndruar më shumë se gjashtë ditë. Për vizitorët që kanë qëndruar 
tetë ditë e më tepër, numri i vizitorëve “shumë të kënaqur” është rritur në 80-85% në krahasim 
me vizitorët “e kënaqur” me 10-20%. Ne besojmë se niveli i kënaqshmërisë për vizitorët që 
kanë qëndruar më shumë se 6 ditë është rritur për shkak të kombinimit të pjesëmarrjes në 
festivalin kulturor (Dokufest) me vizitat në lokalitetet e trashëgimisë kulturore.      

Kjo tregon se përveç vizitave në lokalitetet e trashëgimisë kulturore, duhet të ketë aktivitete 
shtesë që të ofrojnë një larmi më të madhe të atraksioneve dhe më shumë arsye për të kaluar 
më shumë ditë në Prizren. Numri më i madh i vizitorëve që kanë shpenzuar 100-300€ ishte i 
vizitorëve të pensionuar. 
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TAB. 3.1. PLANIFIKIMI I NETËVE TË QËNDRIMIT NË PRIZREN 

 Turist Diaspora 

Totali 100 % 100 % 

Vizitë Ditore 28.5 % 50 % 

1 ditë 28.3 % 17.9 % 

2 ditë 25.1 % 2.4 % 

3 ditë 5.1 % 4.8 % 

4 ditë 3.5 % 2.4 % 

5 ditë 1.3 % - 

6 ditë 0.8 % - 

7 ditë 1.7 % 1.2 % 

8  ditë e më shumë 3.7 % 11.9 % 

Të papërcaktuar 1.3 % 7.1 % 

Pa përgjigje 0.7 % 2.4 % 
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TAB. 3.2. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE GJATË QËNDRIMIT NË PRIZREN 
 

 

Shpenzimet Turist Diaspora 

Totali 100 % 100 % 

10-20 € 16.8 % 15.5 % 

20-50 € 37.7 % 20.2 % 

50-100 € 22.4 % 23.8 % 

100-300 € 11.3 % 16.7 % 

Papërcaktuar 11.1 % 20.2 % 

Pa përgjigje 0.7 % 3.6 % 
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TAB. 3.3. PLANIFIKIMI I NETËVE TË QËNDRIMIT NË PRIZREN SIPAS STATUSIT TË PUNËSIMIT 
 

  Sa natë planifikoni të qëndroni në Prizren 

  Total Udhëtim 

ditorë 

1 

ditë 

2 

ditë 

3  

ditë 

4 

ditë 

5 

ditë 

6 

ditë 

7 

ditë 

8 ose 

më 

shumë 

Të 

papërcak

tuar 

Student 100 % 29.8% 24.6% 25.1% 2.9% 2.9% 0.6% 1.2% 2.9% 8.8% 1.2% 

Punësuar 100 % 32.3% 29.7% 20.9% 5.5% 4.0% 1.2% 0.5% 0.7% 3.3% 1.95 

Pensionuar  100 % 31.6% 26.3% 31.6% - - 5.3% - - 5.3% - 

Tjetër 100 % 27.3% 20 % 23.6% 7.3% 1.8% 1.8% 1.8% 5.5% 3.6% 7.3% 
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TAB. 3.4. PLANIFIKIMI I NETËVE TË QËNDRIMIT NË PRIZREN SIPAS GRUPMOSHËS 
 

Planifikimi i netëve të qëndrimit në Prizren 

Grupmosha Total 
Vizitë 
ditore 

1 

ditë 

2 

ditë  

3 

ditë 

4 

ditë 

5 

ditë 

6 

ditë 

7 

ditë 
8+ 

Të 
papërcaktuar 

Gjithsej 100% 31.3% 27.4% 22.6% 5.1% 3.5% 1.1% 0.8% 1.7% 4.7% 2.0% 

<25 100% 28.1% 23.1% 30.0% 1.9% 3.1% 1.3% 2.5% 1.3% 6.3% 2.5% 

25-40 100% 33.1% 29.0% 19.0% 6.0% 3.3% 1.1% 0.3% 2.2% 4.65 1.6% 

41-60 100% 31.0% 26.5% 24.8% 8.0% 4.4% 0.0% 0.0% 0.9% 2.7% 1.8% 

61+ 100% 27.3% 36.4% 18.2% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 
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TAB. 3.5. NIVELI I PËRMBUSHJES  SË PRITSHMËRIVE ME PRIZRENIN SI DESTINACION I TRASHËGIMISË 

KULTURORE BAZUAR NË KOHËZGJATJEN E QËNDRIMIT 
 

 

Sa natë do të 

qëndroni në 

Prizren 

A i ka përmbush pritjet  tuaja Prizreni si destinacion i trashëgimisë kulturore? 

Total Shumë i 

kënaqur 

I kënaqur  As i kënaqur as i 

pakënaqur  

I pakënaqur Pa përgjigje  

Total 100% 59.0% 36.3% 1.9% 0.0% 2.8% 

Vizitë ditore 100% 62.1% 33.2% 1.9% 0.0% 2.8% 

1 100% 55.2% 41.5% 0.5% 0.0% 2.7% 

2 100% 55.6% 41.1% 2.6% 0.0% 0.7% 

3 100% 67.6% 26.5% 5.9% 0.0% 0.0% 

4 100% 52.2% 43.5% 0.0% 0.0% 4.3% 

5 100% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 25.0% 

6 100% 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

7 100% 81.8% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 

8 ose më shumë  100% 84.4% 9.4% 3.1% 0.0% 3.1% 

I papërcaktuar  100% 42.9% 50.0% 0.0% 0.0% 7.1% 

Pa përgjigje  100% 0.0% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 
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TAB. 3.6. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE GJATË QËNDRIMIT NË PRIZREN SIPAS STATUSIT TË PUNËSIMIT 
 

 

  Total 10-20€ 20-50€ 50-100€ 100-300€ Të papërcaktuar  

Totali 100 % 17 % 36 % 23 % 12 % 12 % 

Student 100 % 22 % 38 % 16 % 13 % 11 % 

Punësuar 100 % 15 % 36 % 26 % 11 % 12 % 

Pensionuar 100 % 17 % 22 % 17 % 22 % 22 % 

Tjetër 100 % 15 % 31 % 24 % 11 % 19 % 
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TAB. 3.7. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE GJATË QËNDRIMIT NË PRIZREN SIPAS NIVELIT TË EDUKIMIT 
 

  Total 10-20 € 20-50 € 50-100 € 100-300 € Të 

papërcaktuar  

Pa përgjigje  

Total 100 % 16.7 % 35.5 % 22.6 % 11.9 % 12.2 % 1.0 % 

Mesme  100 % 19.2 % 30.8 % 21.2 % 7.7 % 20.2 % 1.0 % 

Fakultetit  100 % 18.4 % 33.5% 19.7 % 13.8 % 13.0 5 1.7 5 % 

Magjistraturë  100 % 15.7 % 41.0 % 23.1 % 10.4 % 9.3 % 0.4 %  

Doktoratë  100 % 9.3 % 32.6 % 30.2 % 18.6 % 9.3 %  0.0 % 

Pa përgjigje  100 % 12.5 % 20.8 % 37.5 % 16.7 % 8.3 % 4.2 % 
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TAB. 3.8. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE GJATË QËNDRIMIT NË PRIZREN SIPAS SHTETIT 
 

 Totali 10-20 € 20-50 € 50-100 € 100-300 € Të 

Papërcaktuar 

Gjermania 100 %  15.2 % 30.4 %  22.8 % 16.5 % 15.2 % 

Zvicra 100 % 10.7 % 41.1 % 19.6 % 17.9 % 10.7 % 

Shtetet e 

Bashkuara 

100 % 17.6 % 25.5 % 25.5 % 19.6 % 11.8 % 

Holanda 100 % 16.3%  18.4 % 40.8 % 12.2 % 12.2 % 

Franca 100 % 8.9 % 48.9 % 22.2 % 11.1 % 8.9 % 

Mbretëria e 

Bashkuar 

100 % 14.6 % 34.1% 22.0 % 12.2 % 17.1 % 

Republika 

Çeke 

100 % 40.0 %  48.0 % 8.0 % - 4.0 % 

Italia 100 % 25.0 %  58.3 % 8.3 % - 8.3 % 

Hungaria 100 % 26.1%  47.8 % 17. 4% - 8.7 % 

Polonia 100 % 36.4 %  45.5 % 13.6 % - 4.5 % 

Spanja 100 % 4.8 %  38.1 % 23.8 % 4.8 % 28.6 % 

Turqia 100 % 15.0%  25.0 % 30.0 % 15.0 % 15.0 % 

Norvegjia 100 % 5.6 % 33.3 % 33.3 % 11.1 % 16.7 % 

Suedia 100 % 16.7 %  33.3 % - 16.7 % 33.3 % 

Belgjika 100 % - 52.9 % 5.9 % 23.5 % 17.6 % 

Danimarka 100 % 18.8 %  31.3 % 31.3 % 12.5 % 6.3 % 

Austria 100 % 15.4 38.5 % 15.4 % 15.4 % 15.4 % 

Australia 100 % 50 %  33.3 % 8.3 % 8.3 % - 

Shqipëria 100 % - 50 % 25.0 % 16.7 % 8.3 % 

Japonia 100 % 27.3%  54.5  % 18.2 % - - 

Sllovenia 100 % 22.2 %  22.2% 11.1 % 22.2 % 22.2 % 

Kanada 100 % 11.1 % 11.1 % 22.2 % 44.4 % 11.1 % 

Finlanda 100 % 11.1 % 11.1 % 44.4 % 11.1 % 22.2 % 

Serbia 100 % 12.5 % 50 % 25.0 % 12.5 % - 

Sllovakia 100 % - 100 % - - - 

Shtetet tjera 100 % 20.8 % 30.2 % 30.2 % 7.5 % 11.3 % 
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IV. VLERËSIMI I KOMPONENTËVE TË INDUSTRISË SË TURIZMIT NË PRIZREN 
 

Ky kapitull bënë vlerësimin e nivelit të kënaqësisë së vizitorëve me industrinë e turizmit si: 

akomodimin, vlerën e parave të shpenzuara, sigurinë, restorantet, mikpritjen, profesionalizmin 

e operatorëve turistikë, ofertat turistike në dispozicion, qasjen në lokalitetet e trashëgimisë 

kulturore, kujdesin mjedisor, shenjëzimin, transportin lokal, trafikun dhe kënaqësinë me 

Prizrenin si destinacion turistik. Për të përcaktuar nivelin e kënaqësisë, është përdorë metoda e 

vlerësimit me shkallën pesë pikëshe, duke filluar nga 5 = shumë i kënaqur, 4 = kënaqur, 3 = as i 

kënaqur e as i pakënaqur, 2 = disi i pakënaqur, 1 = i pakënaqur dhe alternativa “nuk e di”. 

Bazuar në vlerësimin e turistëve, edhe pse perceptimi për industrinë e turizmit ishte 

përgjithësisht i favorshëm, vlerësimi i ulët për disa nga komponentët e turizmit duhet të shërbej 

si rekomandim për atë se çka duhet të përmirësohet në të ardhmen në mënyrë që të rritet 

niveli i kënaqësisë së vizitorëve. 

Duke pasur parasysh se një numër i konsiderueshëm i të anketuarve që kanë vizituar Prizrenin 

kanë qëndruar vetëm për disa orë, është e kuptueshme që 30% e vizitorëve nuk kishin ndonjë 

informatë në lidhje me akomodimin. Nga 70% mbetur, 56.6% janë shprehur “shumë të 

kënaqur” dhe të “kënaqur”, që tregon se vizitorët përgjithësisht ishin të kënaqur me 

akomodimin në Prizren. Sa i përket restoranteve, kafeneve dhe bareve, 86.6% e të anketuarve 

janë ndarë të shumë të kënaqur dhe të kënaqur, që tregon se niveli i kënaqësisë me lokalet e 

Prizrenit është shumë e lartë.  

Me 87.6% të vizitorëve të kënaqur dhe shumë të kënaqur, mikpritja paraqet një nga pikat më të 

forta të industrisë së turizmit. 

Sa i përket profesionalizmit të operatorëve turistikë, 65% e të anketuarve janë përgjigjur me  

“nuk e di”, që tregon se, ose: nuk kanë përvojë me operatorët turistik, nuk kanë nevojë për ta, 

nuk kanë informacion të mjaftueshëm rreth tyre; ose kemi mungesë të operatorëve turistik në 

Prizren4.  

Me njohurit e gjuhëve të huaja të punonjësve të industrisë së turizmit, 30% e vizitorëve janë 

ndarë të kënaqur, 27.5% shumë të kënaqur dhe 26.7% janë përgjigjur me nuk e di5. 

                                                             
4
 Operatorët turistik janë pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit, kështu që duhet të bëhet një hulumtim për 

të kuptuar arsyen për përqindjen e lartë të përgjigjeve “nuk e di”. Për më tepër, politikë-bërësit duhet të 
inkurajojnë operatorët turistikë potencial, veçanërisht gjatë sezonit të turizmit. 
5
 Kur kemi filluar me hulumtimin, në pyetjen lidhur me ’’njohuritë e gjuhëve të huaja të stafit të turizmit’’ disa 

vizitor janë përgjigjur bazuar në njohuritë e gjuhëve të huaja të intervistuesve. Edhe pse kemi arritur të 
përmirësojmë këtë keqkuptim (intervistuesit u kanë treguar vizitorëve se nuk punojnë në industrinë e turizmit, por 
vetëm janë angazhuar për këtë hulumtim) të dhënat në lidhje me këtë pyetje nuk janë 100% të sakta. Numri i 
përgjigjeve ‘’nuk e di’’  duhet të jetë më i lartë. 
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Në pyetjen se sa ishin të kënaqur me zyrat e informacionit turistik, 63.6% janë përgjigjur me nuk 

e di, 13.6% ishin të kënaqur, 8.9% ishin as të kënaqur e as të pakënaqur. Numri i lartë i 

përgjigjeve nuk e di tregon se ka mungesë të informatave për zyrat e qendrave informative 

turistike. Është e domosdoshme që: ose të ketë më shumë qendra informuese turistike për të 

cilat do të duhej të përzgjidhen lokacione më të dukshme, ose të ofrohen më shumë informata 

për ato ekzistuese.    

Sa i përket ofertave turistike në dispozicion, 64.9% e vizitorëve janë ndarë të kënaqur dhe  

shumë të kënaqur. Sidoqoftë, edhe pse një numër i madh i të anketuarve janë shprehur të 

kënaqur me ofertave kulturore në dispozicion, 19.1% e të anketuarve janë përgjigjur me “nuk e 

di”, që tregon se një numër jo i vogël i vizitorëve nuk ishin të sigurt se kishin informatat e 

mjaftueshme në dispozicion mbi ofertat kulturore.  

Qasja në lokalitetet e trashëgimisë kulturore është vlerësuar lartë nga vizitorët. 75.3% e të 

anketuarve janë ndarë të kënaqur dhe shumë të kënaqur, 13.4% as të kënaqur as të pakënaqur, 

dhe 9.3% me disi të pakënaqur dhe të pakënaqur. 

Me menaxhimit mjedisor, 10.8% e vizitorëve kanë qenë shumë të kënaqur dhe 20.5% të 

kënaqur, krahasuar me 20.0% as të kënaqur e as të pakënaqur,12.8% disi të pakënaqur, dhe 

6.3% të pakënaqur, ndërsa 29,7% kanë deklaruar se nuk kanë informata. Bazuar në përgjigjet e 

të anketuarve, krahasuar me komponentët tjera, menaxhimi mjedisor nuk është ranguar lartë.  

Me 73.1% të kënaqur dhe shumë të kënaqur, mund te konstatojmë se të anketuarit e kanë 

shijuar kuzhinën lokale, ndërsa me 85% shumë të kënaqur dhe të kënaqur, vizitorët janë ndarë 

shumë të kënaqur me sigurinë që ofron qyteti i Prizrenit. 

Me shenjëzimin në Prizren, 16.1% e të anketuarve janë ndarë shumë të kënaqur, 29.5% të 

kënaqur, ndërsa 21.4%  janë shprehur as të kënaqur e as të pakënaqur, 8.7% disi të pakënaqur,  

3.7% të pakënaqur dhe 20.8% janë përgjigjur me “nuk e di”. Numri i madh i të anketuarve as të 

kënaqur e as të pakënaqur dhe “nuk e di”, tregon se shumica e turistëve ose nuk kanë parë 

asnjë, ose kanë parë shumë pak tabela të shenjëzimit në qytetin e Prizrenit.    

Pakënaqësinë më të madhe vizitorët e kanë shprehur me trafikun. Me 68.6% e të anketuarve as 

të kënaqur e as të pakënaqur, disi të pakënaqur e të pakënaqur, krahasuar me 23.1% të  

anketuarve të kënaqur dhe shumë të kënaqur, vizitorët e kanë bërë të qartë se trafiku është 

çështja më urgjente që duhet të zgjidhet për të përmirësuar shkallën e kënaqësisë së turistëve. 

Shumica e të anketuarve, 54.2% kanë deklaruar se nuk kanë informata për transportin publik  

lokal. Për më tepër, nga ata që kishin informata, vetëm, 6.8% janë ndarë shumë të kënaqur. 

Ofrimi i tabelave informuese ose informatave online për orarin e autobusëve lokal do t’u 

ndihmonte turistëve në lëvizjen e tyre brenda qytetit.  
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Me 50% të vizitorëve të kënaqur dhe shumë të kënaqur, krahasuar me 44.1%  as të kënaqur e 

as të pakënaqur, disi të pakënaqur e të pakënaqur, turistët nuk janë ndarë shumë të kënaqur 

me trotuaret/kalimet e këmbësorëve. Në anën tjetër, me 45.9%  as të kënaqur e as të 

pakënaqur dhe të pakënaqur, krahasuar me 42.8% të kënaqur e shumë të kënaqur, pastërtia e 

Prizrenit është më gjendje akoma më të keqe.  

Por, edhe pse kishte disa ankesa për disa nga komponentët e industrisë së turizmit, vlera për 

paratë e shpenzuara, me 85.7% e vizitorëve të kënaqur dhe shumë të kënaqur është vlerësuar 

shumë mirë. Për më tepër, kur janë pyetur për nivelin e kënaqshmërisë me Prizrenin si 

destinacion turistik, 92.6% e kanë vlerësuar përjetimin e tyre si pozitiv.  
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TAB. 4.1. AKOMODIMI 
 

 

Akomodimi 

Total 100% 

1. I pakënaqur  1.1% 

2. Disi i pakënaqur 3.2% 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

8.8% 

4. I kënaqur  31.6% 

5. Shumë i kënaqur 25.0% 

Nuk e di 30.3% 
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TAB. 4.2. RESTORANTET, KAFET, BARET 
 

 

Restorantet, Kafet, Baret 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.6 % 

2. Disi i pakënaqur 0.6 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

6.0 % 

4. I kënaqur  42.9 % 

5. Shumë i kënaqur 43.7 % 

Nuk e di 6.2 % 
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TAB. 4.3. MIKPRITJA 
 

 

Mikpritja 

Totali 100 % 

1. I pakënaqur  0.5 % 

2. Disi i pakënaqur 0.8 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

4.5 % 

4. I kënaqur  26.9 % 

5. Shumë i kënaqur 60.7 % 

Nuk e di 6.8 % 
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TAB. 4.4. PROFESIONALIZMI I OPERATORËVE TURISTIK 
 

 

Profesionalizmi i operatorëve 

turistik 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.8 % 

2. Disi i pakënaqur 0.6 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

6.5 % 

4. I kënaqur  11.1 % 

5. Shumë i kënaqur 15.3 % 

Nuk e di 65.8 % 
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TAB. 4.5. NJOHURIT E GJUHËVE TË HUAJA TË PUNËTORËVE TË TURIZMIT 
 

 

Njohurit e gjuhëve të huaja të 

punëtorëve të turizmit 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.6 % 

2. Disi i pakënaqur 3.2 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

11.5 % 

4. I kënaqur  30.6 % 

5. Shumë i kënaqur 27.5 % 

Nuk e di 26.7 % 
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TAB. 4.6. QENDRAT INFORMUESE PËR TURIST 
 

 

Qendrat informuese për 

turist 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  2.6 % 

2. Disi i pakënaqur 3.7 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

8.9 % 

4. I kënaqur  13.6 % 

5. Shumë i kënaqur 7.6 % 

Nuk e di 63.6 % 
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TAB. 4.7. OFERTA E PRODUKTEVE KULTURORE 
 

 

Oferta e produkteve 

kulturore 

Totali 100 % 

1. I pakënaqur  0.2 % 

2. Disi i pakënaqur 2.0 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

13.9 % 

4. I kënaqur  39.0 % 

5. Shumë i kënaqur 25.9 % 

Nuk e di 19.1 % 

 

 

 

 

 



45 

 

TAB. 4.8. QASSHMËRIA NË LOKALITETE TË TRASHËGIMISË 
 

 

Qasshmëria ne lokalitete te 

trashëgimisë 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.6 % 

2. Disi i pakënaqur 3.3 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

13.4 % 

4. I kënaqur  37.9%  

5. Shumë i kënaqur 37.4 % 

Nuk e di 7.4 % 
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TAB. 4.9. MENAXHIMI I MJEDISIT 
 

 

Menaxhimi i mjedisit 

Total   100 % 

1. I pakënaqur  6.3 % 

2. Disi i pakënaqur 12.8 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

20.0 % 

4. I kënaqur  20.5 % 

5. Shumë i kënaqur 10.8 % 

Nuk e di 29.7 % 
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TAB. 4.10. KUZHINA LOKALE TRADICIONALE  
 

Kuzhina lokale tradicionale 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.3 % 

2. Disi i pakënaqur 1.5 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

9.6 % 

4. I kënaqur  35.1 % 

5. Shumë i kënaqur 38.0 % 

Nuk e di 15.4 % 
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TAB. 4.11. SIGURIA 
 

 

Siguria 

Total 100  % 

1. I pakënaqur  0.8 % 

2. Disi i pakënaqur 2.1 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

9.4 % 

4. I kënaqur  34.5 % 

5. Shumë i kënaqur 45.5 % 

Nuk e di 7.7 % 
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TAB. 4.12. SHENJËZIMI 
 

 

Shenjëzimi 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  3.6 % 

2. Disi i pakënaqur 8.7 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

21.4 % 

4. I kënaqur  29.5 % 

5. Shumë i kënaqur 16.1 % 

Nuk e di 20.8 % 
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TAB. 4.13. TRAFIKU 
 

 

Trafiku 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  12.6 % 

2. Disi i pakënaqur 25.8 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

30.2 % 

4. I kënaqur  17.0 % 

5. Shumë i kënaqur 6.1 % 

Nuk e di 8.3 % 
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TAB. 4.14. TRANSPORTI LOKAL 
 

 

Transporti lokal 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  3.4 % 

2. Disi i pakënaqur 7.1 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

15.2 % 

4. I kënaqur  13.4 % 

5. Shumë i kënaqur 6.8 % 

Nuk e di 54.2 % 
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TAB. 4.15. TROTUARET 
 

 

Trotuaret 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  5.0 % 

2. Disi i pakënaqur 12.9 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

26.2 % 

4. I kënaqur  35.5 % 

5. Shumë i kënaqur 15.2 % 

Nuk e di 5.2 % 
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TAB. 4.16. PASTËRTIA 
 

 

Pastërtia 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  10.1 % 

2. Disi i pakënaqur 16.3 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

28.5 % 

4. I kënaqur  31.0 % 

5. Shumë i kënaqur 11.8 % 

Nuk e di 2.3 % 
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TAB. 4.17. VLERA PËR PARATË E SHPENZUARA 
 

 

Vlera për paratë e 

shpenzuara 

Total 100 % 

1. I pakënaqur  0.3 % 

2. Disi i pakënaqur 1.7 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

6.4 % 

4. I kënaqur  38.4 % 

5. Shumë i kënaqur 47.3 % 

Nuk e di 5.9 % 
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TAB. 4.18. NIVELI I KËNAQËSISË ME PRIZRENIN SI DESTINACION TURISTIK 
 

 

Niveli i kënaqësisë me Prizrenin 

si destinacion turistik 

Total 100.0% 

1. I pakënaqur  0.2% 

2. Disi i pakënaqur 1.2 % 

3. As i kënaqur as i 

pakënaqur 

5.4% 

4. I kënaqur  48.2% 

5. Shumë i kënaqur 44.4% 

Nuk e di 1.9% 
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V. TRASHËGIMIA KULTURORE 
 

Prej atraksioneve të trashëgimisë kulturore, vizitorët preferojnë më së shumti qytetin historik 

dhe trashëgiminë mbrojtëse - Kalatë. Objektet fetare janë renditur të tretat, ndërsa muzetë dhe 

galeritë kanë marrë përqindjen më të ulët6. 

Turistët janë ndarë shumë të kënaqur me përmbushjen e pritjeve të tyre me Prizrenin si 

destinacion i trashëgimisë kulturore. 59.0% e të anketuarve janë deklaruar si shumë të kënaqur, 

36.8% të kënaqur, dhe vetëm 1.9% as të kënaqur e as të pakënaqur. Asnjë vizitorë nuk është 

ndarë i pakënaqur. 

Vlerësimi i kënaqësisë së turistëve me ofertat e trashëgimisë kulturore sipas grupmoshave e ka 

konfirmuar që vizitorët e të gjitha grupmoshave preferojnë qytetin historik, kurse muzetë dhe 

galeritë janë pëlqyer më së paku. Për grupmoshat 25-40, trashëgimia mbrojtëse-kalaja është 

vlerësuar si monumenti i dytë më i pëlqyer i trashëgimisë kulturore, ndërsa për moshat 41-60, 

objektet e kultit janë renditur të dytat.7 

Vlerësimi i kënaqësisë kulturore sipas statusit të punësimit ishte i ngjashëm. Qyteti historik 

është pëlqyer më së shumti, ndërsa muzetë dhe galeritë janë pëlqyer më së paku nga të gjitha 

kategoritë. Studentët dhe të punësuarit kanë vlerësuar trashëgiminë mbrojtëse - kalatë si të 

dytën, ndërsa për të pensionuarit monumentet e kultit kanë zënë vendin e dytë.    

Edhe pse vlerësimi i pritjeve të vizitorëve me Prizrenit si destinacionin i trashëgimisë kulturore 

sipas grupmoshës ishte pozitiv për të gjitha grupmoshat, niveli më i lartë i vizitorëve shumë të 

kënaqur ishte i grup moshave 61+, me 71%. 

Vlerësimi i përmbushjes së pritshmërie me Prizrenin si destinacion i trashëgimisë kulturore 

sipas shteteve vizituese, me 87.5% të turistëve shumë të kënaqur, ka renditur Serbinë të parën, 

të ndjekur nga Sllovenia, Finlanda, Norvegjia dhe Suedia. Kanada dhe Australia me 22.2% dhe 

8.3%  të vizitorëve as të kënaqur e as të pakënaqur, kanë qenë vendet më pak të kënaqura. 

Grupi më i kënaqur me përmbushjen e pritjeve sipas nivelit të edukimit ishin vizitorët me 

shkollë të mesme, të pasuar nga të vizitorët me doktoratë.  

 

 

 

                                                             
6 Prizreni vazhdon të mos ketë një Galeri të qytetit, e cila ka mundur të ndikoj në përqindjen e ulët. 
7
 Vlerësimi është bërë  duke i notuar llojet e trashëgimisë kulturore nga 0 deri në 5.  0 paraqet vlerësimin minimal 

ndërsa 5 vlerësimin maksimal .  
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Sa i përket pyetjes: “Çka ju pëlqeu më së shumti në Prizren”, vizitorët e kanë zgjedh atmosferën 

lokale, të pasuar nga kalaja, ndërtesat tradicionale dhe mikpritja. Muzetë dhe galeritë me 

vetëm 4.57%, janë renditur të fundit. Atmosfera lokale ka dominuar të gjitha grupmoshat. Për 

grupmoshat 41-69 vjeç, kalaja nuk ishte shumë interesante. Për grup moshat 61+, mikpritja 

është ranguar lartë dhe është renditur në vendin e tretë. Vizitorët me doktoratë përveç 

atmosferës lokale kanë pëlqyer edhe arkitekturën e ndërtesave historike. 
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TAB. 5.1. VLERËSIMI  I LLOJEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE 
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TAB. 5.2. NIVELI I PËRMBUSHJES SË PRITSHMËRIVE ME PRIZRENIN SI DESTINACION I TRASHËGIMISË 

KULTURORE 
 

 

Totali 100% 

Shumë i kënaqur 59.0 % 

Kënaqur 36.3 % 

As i kënaqur e as i pakënaqur 1.9 % 

Pakënaqur 0 % 

Pa përgjigje 2.8 % 
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TAB. 5.3. VLERËSIMI I LLOJEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE SIPAS GRUPMOSHËS 
 

 

Grupmoshat 

 

Qytetet 
historike 

 

Objektet fetare 

 

Trashëgimia 
mbrojtëse- kalatë 

 

Muzetë dhe 
galeritë e 

artit 

 

Total 4.20 3.26 3.52 2.90 

Më pak se 25 4.15 3.31 3.64 2.76 

25-40 4.23 3.13 3.53 2.90 

41-60 4.10 3.60 3.34 3.16 

61 e më 
shumë  

4.44 3.25 3.44 2.88 

Pa përgjigje  4.11 4.11 3.13 2.92 
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TAB. 5.4. VLERËSIMI I LLOJEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE SIPAS SHTETIT
8 

 

Shteti 

 
Qytetet 
historike  

Objektet 
fetare  

Trashëgimia 
mbrojtëse - 

Kalatë 

Muzetë dhe 
galeritë e 

artit  

Shqipëria  4.20 3.88 4.09 4.32 

Argjentina 4.38 2.50 2.81 3.13 

Australia 4.13 3.00 3.50 3.25 

Austria 4.17 3.61 3.30 3.41 

Belgjika  4.10 3.24 3.38 2.57 

Bosnja dhe Hercegovina 3.75 1.25 3.75 5.00 

Brazili 5.00 1.25 2.50 3.75 

Bulgaria 5.00 5.00 5.00 5.00 

Kanada 4.31 2.97 3.89 3.47 

Kina  2.92 4.17 3.33 2.08 

Kroacia  5.00 2.50 3.33 1.67 

Qiproja  5.00 2.50 3.75 1.25 

Republika Çeke  4.25 3.39 3.54 2.50 

Danimarka  4.08 3.33 2.67 2.50 

Etiopia  5.00 4.38 4.38 3.13 

Finlanda 3.89 2.78 3.61 2.66 

Franca 3.75 3.00 3.25 2.60 

Gjermania  4.34 3.27 3.46 2.96 

Greqia  5.00 1.88 3.13 3.75 

Hong Kongu 3.75 4.17 2.92 2.92 

Hungaria  4.40 3.31 3.50 2.88 

Irlanda  3.75 3.75 3.33 2.08 

Italia  4.43 3.49 3.54 3.33 

                                                             
8
  Shtetet janë renditura sipas renditjes alfabetike  
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Japonia 4.66 3.19 4.03 2.64 

Luksemburgu 5.00 1.25 2.50 3.75 

Maqedonia 4.38 4.06 4.06 2.08 

Malajzia  5.00 2.50 4.38 1.88 

Holanda 3.92 3.24 3.51 2.65 

Zelanda e Re 5.00 3.75 5.00 2.50 

Norvegjia  3.82 3.67 3.52 3.28 

Polonia 4.17 3.31 3.13 2.56 

Portugalia  5.00 1.88 3.13 2.50 

Rumunia 4.38 3.75 4.38 3.13 

Rusia 5.00 2.50 2.50 5.00 

Arabia Saudite  2.50 1.25 3.75 5.00 

Serbia 3.91 2.92 3.96 2.92 

Singapori 5.00 2.50 3.75 1.25 

Sllovakia 4.38 4.06 3.13 2.81 

Sllovenia 3.91 2.97 3.75 3.44 

Afrika e Jugut  5.00 2.50 2.50 2.50 

Spanja 4.58 3.69 3.38 2.50 

Svazilanda 1.25 3.75 2.50 5.00 

Suedia  4.38 4.11 3.93 3.85 

Zvicra  4.27 2.90 3.95 2.73 

Tajvani  5.00 4.25 4.75 3.00 

Turqia  3.75 3.75 3.68 3.13 

Ukraina 5.00 1.25 3.75 2.50 

Emiratet e Bashkuara Arabe  5.00 1.25 2.50 3.75 

Mbretëria e Bashkuar 4.19 3.04 3.32 2.57 

Shtetet e Bashkuara  4.16 3.23 3.48 3.28 

Venezuela 5.00 5.00 3.75 1.25 

Zambia 5.00 2.50 3.75 1.25 
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TAB. 5.5. VLERËSIMI I LLOJEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE SIPAS NIVELIT TË PUNËSIMIT 
 

 

Statusi i punësimit 
Qytetet 
historike  Objektet fetare  

Trashëgimia 
mbrojtëse- Kalatë  

Muzetë dhe 
galeritë e artit 

Total 4.20 3.26 3.52 2.90 

Student 4.14 3.35 3.61 2.69 

Punësuar 4.20 3.23 3.52 2.98 

Pensionuar 4.45 3.67 3.28 2.58 

Tjetër 4.21 3.10 3.33 3.11 

Pa përgjigje 4.69 3.13 3.13 3.13 
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TAB. 5.6. NIVELI I PËRMBUSHJES SË PRITSHMËRIVE SIPAS GRUPMOSHAVE 
 

 

 

 

Grupmoshat 

A i ka përmbush Prizreni pritjet e juaja si destinacion i trashëgimisë kulturore ? 

 

Total 

 

Shumë i 

kënaqur 

 

Kënaqur 

 

As i kënaqur as i pakënaqur 

 

I pakënaqur 

Total 100 % 60 % 38 % 2 % - 

Më pak se 

25 

100 % 61 % 38 % 1 % - 

25-40 100 % 61 % 36 % 2 % - 

41-60 100 % 55 % 43 % 2 % - 

61 e më 

shumë 

100 % 71 % 29 % - - 

 

 

 



65 

 

TAB. 5.7. NIVELI I PËRMBUSHJES SË PRITSHMËRIVE SIPAS SHTETIT 
 

 

Shteti 

Totali Shumë i 

kënaqur 

Kënaqur As i kënaqur 

as i 

pakënaqur 

I pakënaqur 

Gjermania 100 % 67.9 % 29.5 % 2.6 % - 

Zvicra 100 % 47.2 % 50.9 % 1.9 % - 

Shtetet e Bashkuara 100 % 70.0 %  28.0 % 2.0 % - 

Holanda 100 %  48.9 % 51.1 % - - 

Franca 100 % 57.8 % 42.2 % - - 

Mbretëria e 

Bashkuar 

100 % 63.4 %  36.6 % - - 

Republika Çeke 100 % 56.0 % 44.0 % - - 

Italia 100 % 58.3 % 41.7 % - - 

Hungaria 100 % 63.6 % 36.4 % - - 

Polonia 100 % 57.1 % 38.1 % 4.8 % - 

Spanja 100 % 42.9 % 57.1 % - - 

Turqia 100 % 45.0 % 50.0 % 5.0 % - 

Norvegjia 100 % 76.5 % 23.5 % - - 

Suedia 100 % 76.5 % 17.6 % 5.9% - 

Belgjika 100 % 56.3 % 43.8 % - - 

Danimarka 100 % 66.7 % 33.3 % - - 

Austria 100 % 69.2 % 30.8 % - - 

Australia 100 % 41.7 % 50.0 % 8.3  % - 

Shqipëria 100 % 58.3 % 41.7 % - - 

Japonia 100 % 72.7 % 27.3 % - - 

Sllovenia 100 % 77.8 % 22.2 % - - 

Kanada 100 % 55.6 % 22.2 % 22.2 % - 

Finlanda 100 % 77.8% 22.2% - - 

Serbia 100 % 87.5  % 12.5 % - - 

Sllovakia 100 % 20 % 80 % - - 

Shtetet tjera 100 % 66.1 % 28.8  % 5.1 % - 
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TAB. 5.8. NIVELI I PËRMBUSHJES SË PRITSHMËRIVE SIPAS NIVELIT TË EDUKIMIT 
 

 

  

 

Edukimi 

A i ka përmbush Prizreni pritjet e juaja si destinacion i trashëgimisë kulturore? 

 

Total 

 

Shumë i 

kënaqur 

 

I kënaqur 

 

As i kënaqur 

as i 

pakënaqur 

 

I pakënaqur 

Mesme  100 % 66 % 33 % 1 % - 

Fakultetit  100 % 58 % 41 % 1 % - 

Magjistraturë  100 % 59 % 37 % 4 % - 

Doktoratë  100 % 63 % 37 % - - 
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TAB. 5.9. NIVELI I KËNAQËSISË ME KUALITETIN DHE KUANTITETIN E ATRAKSIONEVE 

TË TRASHËGIMISË KULTURORE 

 

A jeni ndarë të kënaqur me kualitetin dhe kuantitetit e atraksioneve të 

trashëgimisë kulturore në Prizren? 

Total 100 % 

Po  93.7 % 

Jo  2.8  % 

Pa përgjigje  3.5 % 
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TAB. 5.10. PREFERENCAT E TURISTËVE NË PRIZREN 
 

 

Preferencat e turistëve  

Atmosfera lokale 28.90 % 

Kalaja 21.69 % 

Ndërtesat tradicionale 15.80 % 

Mikpritja 14.90 % 

Objektet fetare 12.13 % 

Muzetë  4.57 % 

Tjetër 2.01 % 
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TAB. 5.11. KËNAQSHMËRIA ME ATRAKSIONET E TRASHËGIMISË KULTURORE SIPAS GRUPMOSHAVE 
 

 

Grupmoshat 

 

A jeni ndarë të kënaqur me kualitetin dhe kuantitetin e trashëgimisë 
kulturore në Prizren ? 

Totali Po Jo Pa përgjigje  

Më pak se 25 100 % 95.1 % 3.1 % 1.9 % 

25-40 100 % 93.0 % 3.2 % 3.8 % 

41-60 100 % 93.0 % 1.8 % 5.3 % 

61 e më shumë  100 % 95.7 % - 4.3 % 

Pa përgjigje  100 % 100 % - - 
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TAB. 5.12. PREFERENCAT E TURISTËVE BAZUAR NË GRUPMOSHA 
 

 

Grupmoshat Total 
Atmosfera 

lokale 
Kalaja Lumi 

Ndërtesat 
tradicionale 

Mikpritja 
Objektet 

fetare 
Muzetë Tjera 

< 25 100 % 25 % 19 % 15 % 12 % 13 % 10 % 3 %  2 % 

25-40 100 % 25 % 19 % 17 % 13 % 12 % 9 % 4 % 1 % 

41-60 100 % 23 % 14 % 15 % 15 % 12 % 14 % 5 % 2 % 

61 < 100 % 24 % 20 % 16 % 8 % 18 % 8 % 4 % 4 % 
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TAB. 5.13. PREFERENCAT E TURISTËVE BAZUAR NË NIVELIN E EDUKIMIT 
 

 Totali Atmosfera 

lokale 

Kalaja Lumi Ndërtesat 

tradicionale 

Mikpritja Monumentet 

fetare 

Muzetë Tjetër 

Mesme 100 24 20 18 13 11 10 3 2 

Fakultet 100 22 19 17 13 14 9 4 2 

Magjistraturë 100 26 17 16 13 12 11 3 2 

Doktoratë 100 26 15 14 11 12 14 6 3 

Pa përgjigje 100 24 19 12 20 10 8 7 0 
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VI. REKOMANDIMET 
 

Rekomandimi tekstual 

 

Ky kapitull i hulumtimit fokusohet në përgjigjet tekstuale të vizitorëve. Qëllimi i përfshirjes së  

përgjigjeve tekstuale në këtë hulumtim është bërë për t’iu ofruar mundësinë vizitorëve të 

shprehin mendimet e tyre rreth qytetit të Prizrenit, të ofrojnë informacione shtesë, apo të 

shprehin ndonjë shqetësim që për shkak të formës së parashtrimit të pyetjeve nuk kanë 

mundur ta bëjnë në kapitujt e mëparshëm.  

Me parashtrimin e pyetjeve të hapura, turistëve u kemi ofruar mundësinë që të shprehin idetë 

e tyre dhe të japin komente për gjërat që u kanë pëlqyer dhe për gjërat që nuk u kanë pëlqyer, 

mbi perceptimet e tyre për përparësitë e Prizrenit si destinacion turistik dhe rekomandimet se 

si të përmirësohen ato.   

Tri pyetje të hapura - tekstuale janë parashtruar. Turistët janë pyetur se: “Çka nuk ju pëlqen në 

Prizren që do të dëshironit të përmirësohej?”, “Cilat janë pikat e forta të Prizrenit që mund të 

përmirësoheshin më tej për të tërhequr më shumë turistë?”, dhe “Çka do të rekomandonit për 

të përmirësuar Prizrenin si destinacion turistik?”. 

Me përgjigjet e tyre, vizitorët na kanë ofruar disa rekomandime që do të mund të rrisin 

kënaqësinë turistëve në të ardhmen. Sipas të anketuarve, monumentet e trashëgimisë 

kulturore, mikpritja, atmosfera lokale dhe natyra janë disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë në 

kënaqësinë e përgjithshme të vizitorëve. Në anën tjetër, pakënaqësia më e madhe, është 

shfaqur në të gjitha përgjigjet e pyetjeve të lartcekura, kishte të bënte me pastërtinë e 

destinacionit dhe problemin e qarkullimit të veturave në Qendrën Historike të Prizrenit. Këto 

gjetje mund të jenë të dobishme për politikbërësit dhe palët e interesit në formulimin e 

strategjive për të përmirësuar ofertën turistike dhe për ta bërë Prizrenin qytet më konkurrues 

në fushën e turizmit. 
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ÇKA NUK JU KA PËLQYER TURISTËVE NË PRIZREN QË DO TË DËSHIRONIN QË TË 
PËRMIRËSOHEJ? 

 

Shumica e komenteve negative ndërlidhen me mungesën e pastërtisë dhe ndikimin negativ të 

saj në ambientin e qytetit. Vizitorët janë ankuar se përpjekjet e qytetit për të mirëmbajtur 

pastërtinë gjatë sezonit turistik nuk kanë rezultuar të suksesshme. Ata janë ankuar për 

mbeturinat në natyrë dhe sasinë e mbeturinave në rrugë dhe në lum. Kjo është çështja më e 

rëndësishme që po ndikon negativisht dhe po e bënë Prizrenin jo tërheqës për turistë.  

Problemi i dytë është trafiku i automjeteve. Turistët janë ankuar për trafikun e ngarkuar në 

qytet dhe numrin e veturave në qendër të qytetit, hapësirë që sipas turistëve do të duhej të 

ishte e lirë vetëm për këmbësorët, pa makina përgjatë lumit dhe qendrës historike të qytetit. 

Një problem tjetër është qasja në Kalanë e Prizrenit. Turistët kanë theksuar rëndësinë e 

rehabilitimit të rrugës nga qendra (Shatërvani) deri në kala, e cila është në gjendje të rëndë. Ata 

kanë shprehur dëshirën për një teleferik që do t'i shpinte në kala, ose ndonjë mundësi tjetër  

për transportimin e tyre dhe të njerëzve me aftësi të kufizuara, të moshuarve dhe fëmijëve që 

do të ofronin qasje shumë më të lehtë për vizitorët e kalasë.  

Turistët gjithashtu janë ankuar edhe për lypësit që kërkonin para dhe i ndiqnin rrugës, duke e 

potencuar si dukuri shumë negative për imazhin e qytetit. Për më tepër, ata janë ankuar edhe 

për kafshët - qentë e rrugës.   

Vizitorët janë ankuar për sasinë e informacionit rreth qytetit, historisë dhe kulturës e tij, të cilat 

i kanë konsideruar si të pamjaftueshme. Ankesa ka pasur edhe për mungesë të shenjëzimit dhe 

të hartave turistike.   

Vizitorët janë ndarë të zhgënjyer edhe me qendrat informuese për turistë. Ata kanë kërkuar ose 

më shumë qendra informuese ose vendosjen e tyre në lokacione më të dukshme për turistë.    

Në masë më të vogël, janë ankuar për: 

- Numrin e vogël të muzeve në qytet 

- Kanë kërkuar më shumë qasje në objektet e kultit, sidomos në kishat ortodokse të cilat janë 

gjithmonë të mbyllura 

- Janë ankuar për mungesën e informacionit rreth historisë së re të Kosovës, kështu që më 

shumë muze (veçanërisht ato që mbulojnë historinë moderne) do të ishin të mirëseardhura  

- Për mungesën e informatave në Kalanë e Prizrenit 

- Për mungesën e tualeteve në Kalanë e Prizrenit 
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- Për mungesën e tualeteve publike në qytet 

- Për kabllot elektrike dhe telefonike të cilat pengojnë ambientin e qytetit 

- Për orarin e autobusëve - më shumë informacione për orarin e qarkullimit të autobusëve në 

rrugët lokale dhe ato nacionale  

- Për muzikën në orët e vona pas mesnate 

- Janë ankuar se tarifat prej 5 eurove për përdorimin e bankomateve nga turistët ishin shumë të 

larta 

- Janë ankuar për papastërtinë e hapësirave rreth lumit, të cilin e kanë konsideruar si shumë të 

bukur   

Për më tepër, kanë kërkuar: 

- Udhëtime në këmbë me ciceron (falas ose bazuar në bakshishe)    

- Më shumë larmi ushqimesh tradicionale 

- Më shumë informacione rreth aktiviteteve kulturore  

- Më shumë shporta për mbeturina për të parandaluar hedhjen e mbeturinave në tokë 

dhe një kërkesë interesante,  

- Që të mos i kopjojmë të tjerët (ta ruajmë origjinalitetin) 
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PËRPARËSITË DHE REKOMANDIMET QË PRIZRENI MUND TI ZHVILLOJ MË TEJ PËR TË TËRHEQUR MË SHUMË 

TURISTË 
 

Lidhur me pyetjet: “Cilat janë pikat e forta të Prizrenit që do të mund të përmirësoheshin me tej 

për të tërhequr më shumë turistë”, dhe “Cilat janë rekomandimet që do të mund të ndikonin 

pozitivisht në përmirësimin e Prizrenit si destinacion turistik”, përgjigjet e dhëna nga vizitorët 

kanë qenë të përafërta, kështu që do ti përmbledhim së bashku.   

Bazuar në komentet me shkrim, mund të nxirren disa rekomandime që do të mund të 

përmirësonin performancën turistike të Prizrenit. Nga përgjigjet e turistëve del se trashëgimia 

kulturore, mikpritja dhe natyra janë komponentët më të rëndësishëm që ndikojnë në 

kënaqësinë e turistëve.  Kjo gjetje mund të jetë e dobishme për hartuesit e politikave lokale e 

nacionale në formulimin e strategjive për rritjen e konkurrueshmërisë së Prizrenit si destinacion 

turistik në nivelin nacional e regjional.        

Trashëgimia kulturore konsiderohet si komponent shumë i rëndësishëm nga vizitorët, vlerë e 

shtuar për Prizrenin që mund të përdoret për të tërhequr më shumë turistë. Rekomandimi i 

vizitorëve është ruajtja dhe promovimi i saj. Por, për të shfrytëzuar trashëgiminë kulturore dhe 

potencialin e saj, së pari duhet ti hapim objektet fetare për vizitorët. Sa i përket Kalasë së 

Prizrenit, edhe pse vizitorët janë ndarë të kënaqur me vizitën e tyre në kala, ata kanë shprehur 

pakënaqësinë e tyre me mungesën e alternativave të transportit për të arritur deri në kala. 

Vizitorët kanë rekomanduar ashensorë, lift apo ndonjë alternativë tjetër për të arritur në kala. 

Për më tepër, turistët kanë rekomanduar se duhet të ketë më shumë atraksione në kala. 

Ndërtesat tradicionale janë konsideruar si atraktive, kështu që edhe rekomandimet janë 

ndërlidhur me ruajtjen dhe përshpejtimin e procesit të restaurimit.  Ka pasur kërkesa për muze 

të historisë së re të Kosovës. Një koment interesant thoshte “qendrën historike mbajeni 

historike  dhe kujdesuni që mos të shndërrohet në Disneyland”  

Fokusimi më promovimin e Prizrenit ishte një tjetër rekomandim. Shumica e të anketuarve janë 

ndarë të kënaqur me vizitën e tyre  në Prizren, por janë shprehur se nuk kanë hasur në 

informata që kanë promovuar Prizrenin si destinacion turistik. Është rekomanduar që gjatë 

promovimit të Prizrenit rëndësi e veçantë ti kushtohet promovimit të atmosferës lokale dhe 

mikpritjes së qytetarëve,si dhe më shumë promovim në uebfaqet si: TripAdvisor, Booking.com 

etj, dhe më shumë publicitet për festivalet.  

Vizitorët janë shprehur se informacionet në lidhje me atraksionet turistike ishin të 

pamjaftueshme (sidomos në gjuhën angleze). Edhe pse banorët lokal kanë ofruar informata, 

kishte mungesë të materialeve promovuese, si broshura, fletëpalosje, udhëzues, harta dhe 

informacione të tjera online për turistët.  
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Për më tepër, të anketuarit kanë theksuar se vëmendje më e madhe duhet t’i kushtohet 

shejnëzimit, sidomos të atraksioneve të trashëgimisë kulturore, duhen të ofrohen më shumë 

harta, më shumë qendra informuese të turistëve (ose më të dukshme), si dhe t’i kushtohet 

rëndësi përmirësimit të njohurive të gjuhës angleze për punëtorët e industrisë së turizmit.    

Vizitorët kanë potencuar se Prizreni dhe Kosova ka potencial për t’u bërë bazë për hiking (malet 

e Sharrit dhe malet e Rugovës), për më tepër aktivitetet si rafting dhe alpinizëm mund të 

ndikojnë në tërheqjen e më shumë turistëve. Një park botanik do të ishte i mirëseardhur për 

turistët (ndoshta të përdorej lumi si park botanik) ku turistët do të mund të relaksoheshin. 

Transporti lokal duhet të përmirësohet: të ketë më shumë informacione rreth orareve të 

autobusëve lokal, të ofrohen linja transporti me autobus nga aeroporti dhe më shumë linja për 

në qytetet e njohura, nacionale e regjionale. 

Të zgjidhet problemi i trafikut, sidomos gjatë sezonit turistik dhe ti kushtohet rëndësi e veçantë 

ndalimit të lëvizjes së makinave në qendër të qytetit. Prizreni duhet të jetë më miqësor për 

këmbësorët dhe të ketë më shumë trotuare.  Rekomandim tjetër ishte edhe pastrimi i qytetit, 

lumit dhe natyrës nga mbeturinat. Turistët kanë rekomanduar turne falas në këmbë. 

Dekorimi i lisave në qendër të qytetit është konsideruar si një ide shumë e qëlluar dhe 

origjinale. 

Disa nga rekomandimet përfshijnë: 

- Transporti lokal dhe transporti nga aeroporti në Prizren. 

- Më shumë meny në gjuhën angleze dhe më shumë vende për të ngrënë gjatë natës. 

- Më shumë oferta kulturore dhe ndoshta më shumë muze. 

- Mikpritja (si një forcë e qytetit që duhet të ruhet dhe të promovohet). 

- Sigurohuni që mjedisi të jetë i pastër. 

- Rritja e publicitetit të festivaleve dhe më shumë festivale lokale si Dokufesti. 

- Më pak makina. 

- Më shumë informacion rreth atraksioneve . 

- Më shumë zyre informacioni. 

- Ndalimi i pirjes së duhanit në restorante. 

- Transporti publik në male. 

- Më shumë mundësi për ecje në malet përreth. 
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- Atmosfera ballkanike dhe historia.  

- Përmirësimi i imazhit. 

- Shëtitore rreth lumit. 

- largimi i makinave nga qendra  (parking jashtë qendrës së qytetit). 

- Bëni qytetin më të gjelbër (më shumë parqe). 

- Turne në këmbë (falas ose të paguara). 

- Turne të organizuara për të vizituar monumentet fetare në qendër të qytetit. 

- Ecje në natyrë. 

- Nevoja për WC publike. 

- Ruajtja e origjinalitetit dhe traditës.  

- Ndërtimi i më shumë kalimeve për këmbësorë, kalime më të sigurta të rrugëve. 

- Më shumë informacione për turistë. 

- Krijoni disa shtigje për hiking. 

- Hiq makinat nga trotuaret; të zhvillojë një strategji më të mirë të trafikut. 

- Hapni kishat. 

- Rihapja e Hamamit. 

- Pastroni lumin. 

- Më shumë informacion rreth luftës së fundit. 

- Më shumë ushqime vegjetarianë. 

- Ekskursion malor. 

- Mos u mundoni të rriteni më shumë.  

- Pranimi i kartave të kreditit / debitit në më shumë restorante. 

- Përqendrohuni në këmbësorët. 

- Ofrimi i biçikletave malore me qira. 

- Ofroni informata edhe për trashëgiminë Periudhës Bizantine. 

- Muze të luftës në Kosovë. 
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