
PRELEZ TË 
MUHAXHERËVE
Komuna e Ferizajt

MIRËSEVINI
në komunitetin e 
vetëqëndrueshëm



Agjenda

Prezantues:
Adnan
Reka

1. Rreth fshatit Prelez i Muhaxherëve  =  3 min

2. Projektet në fshat  =  5 min

3. Përmbledhje  =  3 min

4. Pyetje dhe Pergjegjie = 5 min



Këshillat e Fshatit Prelez i Muhaxherëve

Fshati Prelez i Muhaxherëve ndodhet në Komunën e Ferizajit, 7 km nga
Ferizaj në drejtim të Prishtinës.

Fshati ka: 
• 1500 banorë
• 185 shtëpi fizike
• 310 familje (disa shtëpi kanë shumë familje)
• 204 nxënës, nga këta:

• 108 janë të gjinisë femrore, dhe
• 96 të gjinisë mashkullore

Fshati ka një shkollë fillore, një xhami dhe afërsisht 5500 metra rrugë
lokale. Rreth 37% e këtyre familjeve punojnë dhe jetojnë jashtë vendit në
mërgatë. Fshati ka kryetarin e saj, dhe 18 këshilla (ose anetare te kryesisë) 
me diverzitet gjinor, diverzitet profesinal, me anetarë nga secila lagje.

Fshati ka:
• Llogarine e vet bankare
• Faqen e vet publike ne Facebook
• Dhomë konferencen e vet
• Rregullore per mbledhjeve te

kryesise

https://www.facebook.com/PreleziMuhaxhereve/


PROJEKTET NË 
FSHAT



1) Rrethoja Varrezave

2) Kopshtari Fshatit

3) Rrafshimi Fushes

4) Fushat Sportive

5) Parku Regjional

6) Energji Solare

7) Mjekesia Familjare

2018 2019 2020 2021 2022 2023
100%

100%

100%

100%

Projektet e kryera dhe aktuale
Project 1
• 1 km i gjate
• 19,479.00 €
• 1 muaj

Project 2
• 1 kopshtar
• 4800 EUR buxhet
• Cdo 12 muaj kontrate pune

Project 3
• 7ha siperfaqe
• 300 kamione mbeturina
• 3 muaj pune

Project 6
• 150 prosumers
• 1.2 MW Renewable Energy
• 1000 kg less CO2

Project 4
• Fushe futbolli
• Fushe volibolli
• Fushe basketbolly

Project 5
• 1.7ha siperfaqe
• 280 drunje
• Kend per femij, gra, pleq

Project 7
• Per 8 fshatra
• Pozite gjeostrategjike
• Shpeton kosto, kohe, jetra

100%

20%

0%



Kopshtari Fshatit

q Me kontratë pune;
q Me pagë të mire;
q Në përputhshmëri me Ligjin e 

Punëtorit;
q I përzgjedhur një nga Prelezi;
q Paga nga banorët në fshat;
q Raporton tek kryesia e fshatit.



Kabinat e busave

q 2 kabina;
q Financuar nga bizneset e fshatit;
q 90% qelq;
q Mbi 100 pasagjerë të përditshëm.



Fusha Futbollit

q Mbi 30 000 EUR donacion;
q Financuar kryesisht nga familja e 

bashkfshatarit tone ne Zvicer;
q Fusha me standard te FIFAs;
q E vetja e këtij standardi ne Ferizaj

dhe shumë komuna tjera.



Zyrat për fshatin

q Mundesi praktike/studimi
per te rinj;

q Financuar nga familja
bashkfshatarit ne Zvicër;

q Kapacitet per 6 studenta;
q Sot jane 6 student ne keto 

zyra mga i njejti komunitet
dhe fshatrat për-rreth;

q Studiojne, punojne, 
praktikojne, kontribojne
per fshatin, për veten dhe
studimet e tyre.



Projekti për
energji solare
në Prelez



Projekti për energji
solare në Prelez

• Gjatë Kosovo Solar Forum 2021 jemi njoftuar 
për aktivitet e projektit KESS (USAID).

• Fshati Prelez ka ftuar përfaqësues të projektit 
KESS dhe ka prezantuar synimin e fshatit për 
të zhvilluar projekt për energji të pastër në 
nivel të fshatit përmes instalimit të sistemeve 
fotovoltaike.

• Me kërkesën tonë, KESS (USAID) e ka 
përfshirë fshatin Prelez në mostrën 
hulumtuese për vlerësimin e potencialit të
prodhimit të energjisë solare për nevoja për
vet-konsumit. 



Studimet e 
fizibilitetit
Për 108 shtëpi është realizuar: 

1) vlerësimi i potencialit diellor në 
kulme 

2) analiza e konsumit mujor të energjisë 
elektrike 

3) përcaktimi i kapacitetit optimal të 
sistemit fotovoltaik

4) analiza financiare e projektit.



Përmbledhja e rezultateve

• Në 108 objektet të analizuara, për të plotësuar konsumin aktual të energjisë elektrike prej 
740,000 kWh/vit, kërkohet të instalohet kapacitet solar rreth 500 kWp .  

• Portfolio totale e investimit është vlerësuar të jetë rreth 450,432 Euro.

• Mesatarisht, kapaciteti i instaluar për shtëpi llogaritet të jetë 4.6 kWp

• Me realizimin e këtij projekti, rreth 80% të konsumit zëvendësohet me energji të ripërtëritshme, 
rritet siguria e furnizimit, dhe arrihet redukimi i emetimit të CO2 prej 563 t/vit. 

• Periudha mesatare e kthimit për projekte është rreth 15 vite. 



Përfundimi

Fshati ka gatishmëri për implementim e projektit. 

Ne vlerësojmë se ky mund të jetë pilot projekti i parë në nivel komuniteti i cili mund 
të replikohet edhe në vende tjera në Kosovë.

Megjithatë, marr parasysh se periudha mesatare e kthimit te investimit është rreth 
15 vite, fshati kërkon mbështetjen e institucioneve të Kosovë dhe donatorëve 

potencial për realizimin e këtij projekti.



Faleminderit për
vëmendje!

Pyetje dhe pergjegjie?


