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mandatin 4 vjeçar.



INFRASTRUKTURA DHE 
SHËRBIMET KOMUNALE

Mungesa e ujit të pijës është një faktor shqetësues për Komunën e 
Hanit të Elezit, qe 20 vite pas luftës qytetarët përballen me mungesën 
e ujit të pijes. Përgjegjësia rreth këtij problemi është mos kërkimi i buri-
meve të reja të ujit të pijes dhe niveli i ulët i bashkëpunimitnë mes 
komunësdhe qeverisë.Lëvizja VETËVENDOSJE! ka një qasje serioze në 
zgjidhjen e këtij problemi, si në vijim: 
• Kërkesa për bashkëpunim me nivelin qendror për pastrimin e ujit nga 
ujërat e zeza të cilat vijnë nga qyteti i Kaçanikut dhe Ferizajit.
• Rregullimi dhe rivitalizimi i ujit të pijes në rekën e Dimcës si dhe me 
mundësi ndërhyrje në rekën e Laçve që vjen nga fshati Kotlinë.
• Përmes ndryshimit të cilësisë së ujit do të shtohen kapacitetet e ujit të 
pijëspër të gjithë banorët e Hanit të Elezit.
• Do të bëhet plani i Fizibilitetit dhe kushtet gjeologjike, topografia për 
ndërtimin e këtyre ujë mbledhësve - mini digave apo rezervuareve në 
këto lokalitete. 
• Ndërtimin, kyçjen, rivitalizimin e sistemit dhe zgjerimin e rrjetit meujë 
të pijësnëlagjet e qytetit dhe fshatrat që kanë mungesë në Komunën e 
Hanit të Elezit.

Ndotësi kryesor në Komunën e Hanit të Elezit mbetet fabrika e çimen-

tos, andaj në bashkëpunim me menaxhuesit e kësaj fabrike do të shto-

jmë kapacitetet filterizuse të ajrit, me qëllim ruajtjen e shëndetit të 

qytetarëve. Në këtë drejtim do të kërkojmë që:

• Matësitë e cilësisë së ajrit  të vendosen dhe funksionalizohen në mjedi-

sin e fabrikës dhe lokalitetin afër saj;

• Mbjellja e fidaneve të jetë domosdoshmëri për gjelbërimin dhe për 

pastrimin e mjedisit.

• Bashkëpunim i shtuar me ministritë përgjegjëse dhe organizata joqe-

veritare për ndihmë qytetarëve të Komunës së Hanit të Elezitnë matjen 

e cilësisë së ajrit dhe tregimin e faktorëve ndikues.

Furnizimi me ujë

Ndotja



• Renovim i sinjalistikës rrugore, duke përfshirë vendkalimet e qytet-

arëve dhe sidomos fëmijeve të cilët duhet tëkalojnë rrugën për të 

shkuar në shkollëdhe janë të rrezikuar.

• Ndërtimi i stacionit të autobusëve.

Ndërtimi  i nënkalimi që do të shërbejë si urë lidhëse midis qendrës së 

qytetit dhe disa fshatrave të Hanit të Elezit

Lumi Lepenc është i ndotur në tërësi me ujëra të zeza që vijnë nga 

Ferizaji dhe Kaçaniku. Lumi do të pastrohet që në pjesën në të cilën 

ndotet nga dega e saj Nerodime që vie nga Ferizaji. 

• Lumi ka mundësi të kthehet si rekreacion gjatë stinës së verës 

përqytetarët e komunës si dhe mundësi të shumimit të peshqëve të 

cilët si pasojë e ndotjes po zhduken. Përmes bashkëpunimit ndërko-

munal me Ferizajin, Kaçanikun si dhe me qeverinë qendrore, do të 

bëhet ngritja e impiantëve dhe pastrimi i lumit Lepenc.

Mungesa e një plani konkret për zhvillimin e turizmit malor ka bërë që 

malet e Hanit të Elezit të jenë të pa frekuentuara nga qytetarët. Andaj 

Lëvizja VETËVENDOSJE! do të ndërmerr këto veprime si në vijim:

• Zgjerimin e rrugëve malore duke i shtruar me zhavor

• Hapjen e shtigjeve malore dhe shënimine pikave ku qytetarët do të 

kenë mundësi realizimin e shëtitjeve.

• Hartë grafike për tregimin e shtigjeve malore për turistët dhe qytet-

arët.

Transporti publik

Rregullimi i shtratit të Lumit Lepenc 

Rregullimi i rrugëve malore



SHËNDETËSIA

-Stafi shëndetësor i vogël dhe kërkesa e madhe për marrje të shërbi-
meve shëndetësore nga qytetarët bën që ata të presin me rradhë për 
të marrë shërbimet e tyre. Me rritjen e hapësirës dhe rritjen e stafit 
shëndetësor prioritet do t’i jepet shërbimeve specialistike në veçanti 
atyre stomatologjike. Mungesa e stomatologut për disa vite ka detyruar 
qytetarër që këto shërbime t’i marrin nëpër klinika private. Duke e ditur 
rëndësinë e shëndetit oralsidomos tek fëmijët dhe kushtueshmërinë e 
këtyre shërbimeve, rëndësi të veçantë do i jepet krijmit të sektorit të 
stomatologjisë në QKMF –në e Hanit të Elezit

Krijimi i hapësirave të objektit dhe stafit në QKMF-në e Hanit 
të Elezit

• Mungesa e barnave nga lista esenciale është problem tjetër në 
sektorin e shëndetësisë. Qytetarët të cilët i drejtohen qendrës kryesore 
të mjeksisë familjare për marrje të shërbimeve  çdo ditë përballen me 
këto mungesa, 
• Duke e ditur që furnizimi me material esencial shëndetesor itakon 
nivelit qendor,bashkëpunimi do të jetëipandalshëm dhe kërkesat që të 
shtohet furnizimi me barna esenciale  do të bëhet vazhdimisht,  pasi që 
nevoja e qytetarëve për barna është e madhe.

• Ne përmes projekteve tona do të bëjmë obligative heqjen e mbetjeve 
të azbestit që ndikon direkt që numri i qytetarëve me këtë sëmundje të 
jetë shqetësues. 

• Shtimi i shërbimve të reja tek sektori i laboratorit është mëse i rëndë-
sishëm sepse  diagnostifikimi  i shumë sëmundjeve  do të bëhet në 
kohë.
• Mbulueshmëria me staf shëndetësor (mjek) në Ambulantën e Mjekë-
sisë Famijare në fshatin Gorancë  gjatë ditëve të punës.

Furnizimit me barna esenciale

Si pasojë e ndotjes së ajrit shumë qytetarë janë të diagnostifi-
kuar me sëmundje të kancerit

Shtimi i shërbimeve

• Shtimi i shërbimve të reja tek sektori i laboratorit është mëse i rëndë-
sishëm sepse  diagnostifikimi  i shumë sëmundjeve  do të bëhet në 
kohë.
• Mbulueshmëria me staf shëndetësor (mjek) në Ambulantën e Mjekë-
sisë Famijare në fshatin Gorancë  gjatë ditëve të punës.

Trajnim i vazhdueshëm i stafit shëndetësor



ARSIMI DHE SPORTI

• Organizimi i trajnimeve për mësimdhënësit të cilët kanë probleme 
me teknologjinë në mënyrë të aftësimit në aspektet inovative.
• Llogaridhënie në punë nga mësimdhënësit dhe testim i njohurive 
tënxënësve në mënyrë që me anë të kësaj metode të rritet cilësia e 
arsimit.

Trajnimi i mësimdhënësve

• Krijimi i një objekti të ri të shkollës fillore do të mundsonte zhvillimin e 
procesit arsimor me një ndrrim.

Krijimi i objektit të ri shkollor

• Do të sigurohet transporti për nxënësit e të gjitha shkollave fillore dhe 
shkollave regjionale profesionale.

Transporti i shkollave

• Në objektet e shkollave do tëbëhen hapësirat kreative në mënyrë që të 
bëhet mësimi sa më atraktiv për mësimnxënie.Kjo do të bëhet në bash-
këpunim me mësimdhënësit dhe nxënësit.

Hapësira kreative

• Ndikon në mirëqenien e nxënësve;
• Një qasje e barabartë dhe padallim në mesin e nxënësve.

Shujta për fëmijët nga klasa 1-5

• Duke e ditur që ekziston korniza ligjore e cila është e miratuar nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës që nga viti 2017 do të ndahet buxhet 
për rimbursimin e profesorëve në transport dhe ushqim.

Shujta për mësimdhënës

• Për fëmijët me vështirësitë ndryshmesynojmë që të ofrojmë përkrah-
je përmes programit të edukimit individual i cili do të realizohet nga 
logopedët, psikologët dhe punëtorët social.

Hapja e një klase për Shkollim/Edukim Individual (IEP)

• Inkurajimi dhe përkrahja e vajzave dhe grave në aktivitete të 
ndryshme sportive në Komunën e Hanit të Elezit. 

Inkurajimi i vajzave dhe grave 



ZHVILLIMI EKONOMIK

Punësimi është kompetence e Komunës së Hanit të Elezit, kjo do të 
arrihet përmes zhvillimit të bizneseve. Bizneset janë nisma dhe fillimi i 
vendeve të reja të punës. Vëmendja jonë në zhvillimin ekonomik të 
bizneseve duke mos lënë anash ndihmën e personave që kërkojnë 
punë.
Ne do të hartojmë politika për biznese dhe nxitjen e investimeve të reja 
nëKomunën e Hanit të Elezit.

• Një nga politikat kryesore të Komunës nënxitjen e biznesit dhe investi-
meve të reja do të jetë pjesëmarrja e Komunës në projekte dhe inves-
time me parneritet publiko-privat.

Nxitja e investimeve në biznes

• Ne do të hartojmë çdo vit një broshur për të bërë biznes në Komunën 
e Hanittë Elezit, ku do të tregohen mundësitë për investime të reja, 
duke treguar bizneset ekzistuese ato të shuara me të gjitha informacio-
net rreth tyre.

Broshura

• Hani i Elezit ka toka pjellore dhe bujqit janë sektor i veçantë i cili 
kërkon hapësirë dhe mbështetje. Do mundohemi të krijojm subvenci-
one për fermerët për mbështetje gjatë prodhimit dhe sidomos në 
aspektin e cilësisë, paketimit dhe marketingut tëtyre.
• Grante përmes subvencioneve komunale dhe vetëfinancuese.

Mbështetja e bujqësisë

• Do të mbështesim një sërë programe dhe trajnime që synojnë të rrisin 
aftësitë e fuqisë punëtore.

Fuqizimit të trajnimeve profesionale



TRANSPARENCA 
DHE BARAZIA
Ne do e kthejmë Komunën në shërbim të qytetarit, ku qytetarët do 
kenë qasje transparente dhe qasje në dokumentet publike në çdo ditë 
pune.
Për këtë arsye, ne do të ndërmarrim reforma të thella strukturore që do 
të përqëndrohen në:

• Ne do të ofrojmë informacion të plotë dhe të vazhdueshëm për çdo 
aspekt të punës së komunës, përfshirë të gjitha vendimet, planet, 
programet dhe politikat. Të gjitha këto do të bëhen përmes transmeti-
mit në rrjeteve sociale dhe faqes zyrtare të Komunës, eventualisht edhe 
në televizione lokale.

Garantimi ne transparencës dhe përfshirja e qytetarëve në 
qeverisje.

• Barnat esenciale dhe vizitat mjekësore nga stafi i QKMF-së do ju ofro-
hen falas.
• Shërbimet komunale sikurse janë çertifikatat, dëshmitë, vërtetimet 
etj do ju ofrohen falas. 

Kujdesi për të moshuarit dhe pensionistët

• Realizimi i infrastrukturës së përshtatshme për të ju siguruar qasje në 
ndërtesat dhe instutucionet publike.
• Ndarja e një fondi të veçantë për të mbështetur projektet për përf-
shirjensociale.

Mbështetja e personave me nevoja të veçanta

• Zotimi se drejtoritë në Komunën e Hanit të Elezit do të bëhen në ndar-
jen 50-50% vajza dhe gra të cilat janë kuadro të arta për shoqërinë tonë.
• Poste udhëheqëse.
• Nxitja e grave në fushën e biznesit dhe krijimit të ndërmarrjeve të reja 

Fuqizimi dhe përmirësimi i rolit të vajzave dhe grave



RINIA DHE KULTURA

Aktivitetet rinore në Komunën e Hanit të Elezit janë të pakta për të mos thënë 
nuk ka aspak aktivitete. Aktivitetet të cilat zhvillohen janë të organizuara nga 
organizatat joqeveritare nga Prishtina e të cilat ndodhin rrallë. Rinia jonë është 
thesari jonë dhe duhet të ketë arsye dhe vullnet që të ardhmen do eketë të 
ndritur, por kjo gjendje do të ndryshoj së shpejti me ndryshimin tonë. Kultura 
që i përket Hanit të Elezit nuk është e zhvilluar dhe është e lënë shumë prapa, 
ne si komunë kemi vetitë e tona të cilat nuk janë të simbolizuara mirë nga 
qeverisjet paraprake.

• Do të realizohen 4 kënde të lojërave në Hanin e Elezit dhe do të rregullohet 
këndi i lojërave i cili është i pa mirëmbajtur dhe në kushte ku fëmijët nuk mund 
të jenë të sigurtë të luajnë për shkak të guralecëve të mëdhenjë

Këndi i lojërave për fëmijë

• Këshilli i Veprimit Rinor Lokal në Komunën e Hanit të Elezit ka kapacitet me të 
rinjtë dhe të rejat e saj, andaj angazhimi i tyre si një organizatë me të vërtetë 
vepruese dhe me fonde do mundësonte që me aktivitetet e tyre të rinjtë të 
kenë angazhime vullnetare përmes të cilave do aftësohen dhe shoqërohen me 
njëri – tjetrin.

Mbështetje me fonde e KVRL-së

• Me qëllim të aftësimit në botën teknologjike së bashku me kompanitë lokale 
do të ofrohen kurse për teknologji informativeme qëllim të arritjes së orientimit 
në karrierë.

Trajnime në bashkëpunim me kompanitë lokale

• Studentët të cilët janë në vitin e fundit të studimeve do të kenë mundësi të 
bëjnë praktika në institucionet publike në Komunë e poashtu përmes memo-
randumeve me kompanitë biznesore në Hanin e Elezit do mundohemi që të 
kenë mundësi për punë praktike në fusha të tjera relevante me studimet e tyre.

Puna praktike për studentët

• Studentët të cilët janë në vitin e fundit të studimeve do të kenë mundësi të 
bëjnë praktika në institucionet publike në Komunë e poashtu përmes memo-
randumeve me kompanitë biznesore në Hanin e Elezit do mundohemi që të 
kenë mundësi për punë praktike në fusha të tjera relevante me studimet e tyre.

Ngritja e kapacitetit të bursave për studentë

Ngjyrosje e muraleve me piktura 3D sepse ekzistojnë shumë banesa të vjetra të 
cilat nuk janë të ngjyrosura mirë dhe përmes inicimit të muraleve qyteti do të 
merr pamje tjetër.Shtimi i këndeve publike të leximit dhe shkëmbimit të librave 
në qytetin e Hanit të Elezit

Zhvillimi i artit urbanistik


