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1. HyrjE

Arsyeja e përzgjedhjes së kësaj pune kërkimore vjen si një nxitje për të ‘zgjuar’ interesin 
e individëve të fushave të ndryshme mbi rolin dhe rëndësinë e trashëgimisë industriale. 
Trashëgimia industriale nuk është vetëm një trashëgimi e disa mbetjeve industriale ndër 

shekuj, por ajo ka të bëjë me identitetin, kujtesën, traditat dhe lëvizjet e punës, ajo i përket 
qyteteve, vendeve dhe transformimeve të tyre. Për ta konkretizuar trashëgimia industriale 
është studimi i strukturave fizike të aktiviteteve industriale të së shkuarës dhe shoqërisë së 
industrializuar në një qytet/rajon. 

Bazuar në eksperiencat e vendeve perëndimore mbrojtja e trashëgimisë industriale bazohet 
në vlera universale sepse ato janë një dëshmi e veprimtarive që kanë pasur dhe vazhdojnë të 
kenë pasoja të thella historike.

Në shumë vende të botës trashëgimia industriale është ende në përdorim dhe industrializimi 
është ende një proces aktiv me një ndjenjë të vazhdimësisë historike. Nisur nga kjo, qëllimi i 
punimit është realizimi i një studimi mbi trashëgiminë industriale në Shqipëri, duke u fokusuar në 
rolin dhe rëndësinë e trashëgimisë hekurudhore,konkretisht në korridorin hekurudhor Shkodër-
Durrës-Vlorë.

Vëzhgimi nga afër i gjendjes së stacioneve hekurudhore në tre qytetet, mbledhja e 
informacionit online ose në terren (foto, intervista, etj.) kanë qenë pikat kryesore ku ne jemi 
mbështetur për realizimin e këtij studimi i cili përpos atyre që cituam më lart synon edhe  
identifikimin dhe analizimin nëse Shqipëria ka një kuadër ligjor mbi trashëgiminë industriale 
dhe nëse nuk ka, cilat janë arsyet. Kërkesa për restaurimin e aseteve të trashëgimisë lokale, 
si pjesë e zhvillimit të qëndrueshëm kulturor të qyteteve si dhe përcjellja e një bindjeje të 
përgjithshme tek qytetarët; organet e pushtetit vendor dhe jo vetëm, lidhur me rëndësinë e 
restaurimit dhe vënien në jetë të linjave hekurudhore përfaqëson dhe vlerën e këtij studimi.



2. Një panoramë e përgjithshme 
e transportit hekurudhor 

 në Shqipëri

Trashëgimia industriale përbëhet nga njësitë e të kaluarës industriale të cilat kanë vlerë 
historike, teknologjike, sociale, arkitekturore ose shkencore. Këto njësi përbëhen nga 
ndërtesa; makineri; punishte; mullinj; fabrika, miniera; vende për përpunim dhe rafinim; 

magazina; depo, vende ku prodhohet; transmetohet dhe përdoret energjia, transporti 
dhe e gjithë infrastruktura e tij, si dhe vende të përdorura për aktivitete sociale1. Shqipëria 
ka një kuadër ligjor lidhur me trashëgiminë kulturore, i cili është ligji nr Nr. 27/2018. Qëllimi i 
Ligjit Nr. 27/2018 për Trashgimitë Kulturore është ruajtja, mbrojtja, vlerësimi dhe administrimi i 
trashëgimisë kulturore kombëtare, trashëgimisë kulturore muzeore, peizazhit, si kontribues në 
ruajtjen e kujtesës kombëtare, përfaqësimit material dhe të dukshëm të identitetit kombëtar, 
si shprehje e vlerave kulturore, si dhe nxitja e zhvillimit kulturor në vend, duke siguruar dhe 
parandalimin e trajtimit të paligjshëm të objekteve kulturore.2  

Sipas ligjit në fjalë mund të jenë pasuri kulturore, pas deklarimit, sipas parashikimeve të nenit 61, 
të këtij ligji janë pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, në pronësi të kujtdo, që kanë interes 
të veçantë për shkak të referencës/lidhjes së tyre me historinë politike, ushtarake, letrare, 
artistike, shkencore, teknike, industriale e kulturore në përgjithësi, që janë dëshmi të identitetit 
dhe të historisë së institucioneve publike, kolektive ose fetare.3  Transporti hekurudhor është 
pjesë e trashëgimisë industriale, e cila në rastin e Shqipërisë përbën një aset të gatshëm prej 
të cilit mund të nxirren përfitime ekonomike. 

Problemet që lehtësisht bien në sy dhe që jo pak herë janë shprehur në foma të ndryshme 
mediatike ku mund të përmendim emisione, rubrika, lajme; si Inside Story-Top Channel 
Albania”Rrënim i hekurudhës” apo edhe raportime të ndryshme nga kanalet lokale nëpër 

1 Michael Falser,’’Is industral heritage under-represented on the Word Heritage List?’’ 
https://whc.unesco.org/archive/ind-study01.pdf 

2 Ligjit Nr. 27/2018 Per Trashgimite Kulturore: https://www.bksh.al/bksh/Ligje/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf 
3 Po aty.



qytetet e Shqipërisë si Star Plus Tv,Vizion Plus Tv apo edhe Euronews Albania, janë  amortizimi 
i stacioneve hekurudhore, mungesa e investimeve për përmirësimin apo zëvendësimin e 
lekomotivave dhe vagonëve për udhëtarët si dhe përqendrimi i investimeve në infrastrukturat 
e tjera të transportit duke lënë në harresë këtë mënyrë transporti.

Padyshim që rivitalizimi i korridorit hekurudhor Shkodër-Durrës-Vlorë, do të sillte një ndikim 
pozitiv në zhvillim e ekonomisë lokale dhe turizimit në këto tre qytete. Linja shekullore e krijuar 
ndërmjet qyteteve, përbën një dëshmi të rëndësisë që brezat paraardhës kanë patur për të 
krijuar një lidhje ndërmjet tyre. Në ditët e sotme kjo rëndësi gjendet e pasqyruar tek nevoja që 
vetë shtetasit shqiptar kanë për të udhëtuar lirë, shpejtë dhe në mënyrë të sigurt, si dhe pse jo 
si një mënyrë alternative që ju ofrohet turistëve për të studiuar më mirë peizazhet e Shqipërisë. 

Për ta propozuar linjën hekurudhore si një pjesë të trashëgimisë industriale është i domosdoshëm 
kuadri historik i krijimit të saj. Lindja e hekurudhave në Shqipëri është programuar në planet 
e para të zhvillimit të  Shqipërisë mbas çlirimit të vendit në vitin 1944. Mund të thuhet se 
zhvillimi i saj ka  paralelizuar me rritjen e industrisë dhe kryesisht me atë minerare. Njësia bazë e 
organizimit të hekurudhës shqiptare në fillimet e saj ka qënë stacioni  hekurudhor. Meqenëse 
përmasat e shtrirjes së saj janë të vogla, rreth 440 kilometra linjë  kryesore, stacioni me të drejtë 
u konsiderua njësia bazë dhe vazhdon të mbetet i tillë edhe sot.  

Duke mos patur asnjë njësi tjetër organizative të nivelit më të lartë në shtrirjen vertikale midis  
bazës operative dhe drejtimit qëndror, në të u përqëndruan të gjitha shërbimet hekurudhore,  
ato të transportit të mallrave, të transportit të udhëtarëve, të infrastrukturës hekurudhore 
etj. Ky forcim operativo - teknologjik i stacioneve, dalëngadalë filloi të shfaqte nevojën  për 
plotësimin e tyre edhe me stafe administrative, që erdhën duke u rritur krahas shtrirjes së  
hekurudhës në pjesë të tjera të teritorit të vendit. Hekurudha Shqiptare nga viti 1948 deri në 
vitin 1984 ka patur në administrimin e saj 47 stacione hekurudhore, nga të cilat 13-të (Tiranë, 
Laç, Lezhë, Shkodër, Durrës, Lushnjë, Fier, Ballsh, Elbasan, Prrenjas, Pogradec, Vlorë dhe Bajzë) 
ishin stacione kryesore, ku kryheshin të gjitha operacionet hekurudhore të përmendura më 
lartë. Të gjitha stacionet vareshin nga Drejtoria e Shfrytëzimit të Hekurudhave e cila me vonë 
u shëndrrua në Drejtorinë e Përgjithëshme të Hekurudhave.4  

4 Kuçi.A, Disa këndvështrime për përmisimin e performancës së transportit hekurudhor, Universiteti “Aleksandër Moisiu” 
Durrës , Tetor, 2013 



Tabela nr. 1: Të dhëna të përgjitshme mbi linja hekurudhore në Shqipëri

 

Burimi: Hekurudha Shqiptare

Terminali kryesor i vendit është në Durrës. Hekurudhat që operojnë janë Durrës-Peqin, Shkozet-
Tiranë, Peqin-Elbasan, Vorë-Laç, Rrogozhinë-Fier, Elbasan-Librazhd, Librazhd-Prrenjas, Fier- 
Ballsh, Prrenjas-Guri i Kuq, Laç-Lezhë, Lezhë-Shkodër, Shkodër-Han i Hotit, Rrogozhinë-Fier-
Vlore dhe Milot-Rreshen-Klos. Infrastruktura e HSH-së shtrihet drejt lindjes në Pogradec, jugut 
në Vlorë dhe veriut në Shkodër. 

Ka edhe një linjë në kryeqytetin Tiranë. Shinat u shtrinë në Mal të Zi nëpërmjet kufirit të Hanit 
të Hotit, për transport mallrash. Sot ende nuk ka asnjë lidhje hekurudhore ndërkombëtare për 
pasagjerë në Shqipëri. Trenat janë në gjendje fizike jo të mirë.  

Viti i ndërtimit

1947
1949
1950
1963
1968
1972
1974
1975
1979
1981
1984
1985
1985

Linja

Durrës-Peqin
Durrës-Tiranë

Peqin-Elbasan
Vorë-Laç

Rrogozhinë-Fier
Krastë-Librazhd

Librazhd-Prrenjas
Fier- Ballsh

Prrenjas-Guri i Kuq (Pogradec)
Lezhë-Shkodër
Shkodër-Bajzë

Bajzë-Kufiri Hani i Hotit
Fier-Vlorë

Gjatësia

44 km
38 km
33 km
29 km
53 km
24 km
27 km
53 km
27 km
35 km
28 km
8.5 km
35 km



Tabela nr. 2: Stacionet hekurudhore në qytetin e Vlorës,Durrësit dhe Shkodrës

Stacioni                            Vendodhja                                                        Foto

Vlorës   https://goo.gl/maps/4XTbAsLti9RZ46en7

Durrësit   https://goo.gl/maps/M3hvpKTkfgkQDNdu6

Shkodrës   https://goo.gl/maps/CnjjudaZTknv75Kv9

Rrjeti i hekurudhës shqiptare është i ndërtuar në të njëjtin sistem si në Evropë, në gjurmë 
normale dhe ka një gjatësi prej 447 km. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Transportit tregojnë 
se Hekurudha Shqiptare ka në inventarin e saj 66 vagonë udhëtaresh, 225 vagonë malli dhe 
25 lokomotiva.



Figura nr. 1: Hartë e linjës hekurudhore shqiptare

Burimi: Hekurudha Shqiptare5  

5 Firmosja e kontratës së projektit “Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore Durrës -Tiranë TTP dhe ndërtimi i linjës Hekurudhore 
në Aeroportin Nënë Tereza” – Hekurudha Shqiptare. (2021). Hsh.com.al. https://hsh.com.al/index.php/2021/02/03/
firmosja-e-kontrates-se-projektit-rehabilitimi-i-linjes-helurudhore-durres-tirane-ttp-dhe-ndertimi-i-linjes-hekurudhore-ne-
aeroportin-nene-tereza/
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Tabela nr. 3: Oraret e trenave

        Treni nr.06    Stacionet   Treni nr.07

Ora e mbërritjes Ora e nisjes                                Ora e mbërritjes    Ora e nisjes

        06:00   Elbasan    17:53 

        06:26       06:27     Paper    17:26         17:27

        07:00       07:01  Bishqem    16:52         16:53

        07.17       07:18     Peqin    16:35         16:36

        07:34       07:35            rrogozhinë    16:18         16:19

        07:51       07:52     Lekaj     16:01         16:02

        08:08       08:09    Kavajë    15:44         15:45

        08:29       08:31    Golem    15:22         15:24

        08:47       08:48   Shkozet    15:05         15:06

        08:53       Durrës           15:00

Burimi: Hekurudha Shqiptare



3. Hekurudha Shqiptare-
 Fakte dhe Shifra

Sistemi hekurudhor shqiptar është një simbol i transportimit të udhëtarëve që nga periudha 
e sistemit komunist, por pas viteve ’90 është vërejtur se rënia e saj ka ardhur dalëngadalë 
duke u zëvendësuar me forma të reja të transportit. Gjendja aktuale tashmë ka ardhur 

si pasojë e një sërë veprimtarish të cilat kanë lënë pas dore transportin hekurudhor. Vitet e 
para të demokracisë transporti hekurudhor në Shqipëri u vendos që do të menaxhohet prej 
vitit 2000 nga një shoqëri aksionere e quajtur Hekurudha Shqiptare në pronësinë e Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë.6 

Deri në vitin 2010 në vend numëroheshin

Por sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Transportit ka një rënie drastike të transportit 
në të dyja kategoritë.7

Gjatë vitit 2018 udhëtuan me tren nëpër Shqipëri

25 
lokomotiva

66 
vagona 
udhëtarësh

225 
vagona 
mallrash

6 Aug 26, 2019 · Në inventarin e saj numërohen 25 lokomotiva, 66 vagona udhëtarësh dhe 225 vagona mallrash, por sipas të 
dhënave të publikuara nga Instituti i Transportit ka një rënie drastike të transportit në të dyja kategoritë. 
https://www.reporter.al/2019/08/26/hekurudha-ne-kolaps-ekonomik-i-kushton-buxhetit-miliona-euro-per-paga

7 Pas rrënimit, hekurudhat shqiptare e presin rilindjen nga Europa. (2022). Abcnews.al. 
https://abcnews.al/pas-rrenimit-hekurudhat-shqiptare-e-presin-rilindjen-nga-europa

199 mijë 
ton mallra

Rreth 76 mijë 
pasagjerë



Shifra këto më shumë se të përgjysmuara që nga viti 2014. Linjat hekurudhore janë tejet të 
amortizuara dhe gjendja është e njëjtë edhe për trenat e vjetër, gjë që tregon mungesën e 
theksuar të investimeve gjatë gjithë këtyre viteve. 

Gjendja e hekurudhës shqiptare nga viti 2014-2017 karakterizohet nga një investim në të cilën 
qeveria i akordonte 400 milionë lekë subvencion për rimbursimin e biletave të udhëtarëve 
dhe përgjatë 10 viteve llogaritet një vlerë prej më shumë se 36 milionë eurosh në total.8 Që 
nga viti 2019 dhe aktualisht, gjendja e sistemit hekurudhor në vend është përkeqësuar dhe më 
shumë nisur dhe nga pandemia që pati impaktet e saj, por dhe të problemit të përhershëm 
të mos investimit për të vitalizuar këtë sektor. Shumë raporte theksojnë se mungon vullneti për 
të ndryshuar situatën dhe këtë gjë e konfirmon edhe një herë KLSH kur pas kontrolleve del në 
përfundimin se:9 “Masat e marra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Hekurudha 
Shqiptare SH.A lidhur me menaxhimin e transportit hekurudhor në Shqipëri nuk kanë qenë 
efektive”. 

Ligji nr. 142/2016, datë 22.12.2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë” nuk është 
zbatuar plotësisht.10  Arsyet e mos zbatimit të këtij ligji janë mungesa e krijimit të institucioneve 
si Autoritetit Rregullator Hekurudhor, Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore, Autoritetit Kombëtar 
të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore dhe Autoritetit Licencues 
Hekurudhor. Për ngritjen e këtyre autoriteteve MIE nuk ka hartuar kuadrin ligjor të posaçëm në 
përputhje me Ligjin nr. 142/2016, datë 22.12.2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”. 
Hartimi i bazës ligjore edhe pse nuk kërkon miliona euro, vijon ende sot të jetë në ngërç. Në 
faqen e ministrisë dokumenti i fundit dhe i vetëm ligjor për transportin hekurudhor daton nga 
viti 2018. 

8 Po aty
9 Hekurudhat, KLSH: Gjendja e mjerueshme, aktet nënligjorë për krijimin e autoriteteve u vonuan. (2021, April 28). Revista Monitor. 

https://www.monitor.al/hekurudhat-klsh-gjendja-e-mjerueshme-aktet-nenligjore-per-krijimin-e-autoriteteve-u-vonuan/
10 KLSH. (2021). Klsh.org.al. https://www.klsh.org.al/content_text/3804
11 https://thealbanianprofile.com/



Diag nr. 1: Lëvizja e udhëtarëve dhe e mallrave me hekurudhë

Burimi: ‘’Lëvizja e udhëtarëve dhe mallrave me hekurudhë gjatë viteve 2014-201811

Sipas statistikave të Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave prej vitit 2013 deri më 2020 me 
fonde të buxhetit dhe vetë hekurudhave nga 1 miliardë e 223 milionë Lekë të planifikuara 
për investime për sistemin hekurudhor janë gati 690 milionë Lekë. Vetëm për vitin 2020 ishin 
planifikuar gati 67 milionë investime. 

Në fakt deri më tani nuk ka asnjë veprim, por sipas raportimeve të këtij sektori janë pritja e 
investimeve nga ana e BE-së. Pritet që nga 5 projektet që janë në zbatim e sipër në hekurudha, 
të pestë janë me grande e financime nga jashtë. Investimet në fjalë janë:12 

Projekti për “Rikonstruksioni i linjës Tiranë – Durrës dhe degëzimit Hekurudhor me Aeroportin 
“Nenë Tereza” me vlerë 1.1 milion euro të dhëna grant nga BERZH dhe BE (financimi për 
infrastrukturën në Ballkanin Perëndimor/WBIF, një punë e mbyllur në dhjetor 2016 nga 
kompania JV RAILCON. E njëjta kompani ka përfunduar në janar 2018.13

12 Gjonaj, A. (2021, September 13). Samiti hekurudhor i ministrave të Transportit të Ballkanit Perëndimor, Balluku: Po 
ndërtojmë kapacitetet - ATSH -. Agjencia Telegrafike Shqiptare. https://ata.gov.al/2021/09/13/samiti-hekurudhor-i-
ministrave-te-transportit-te-ballkanit-perendimor-balluku-po-ndertojme-kapacitetet/

13 Po aty



“Zgjatimi i linjës hekurudhore prej 4 km segmenti Terminali i Transportit Publik Tiranë (TTP) – ish 
stacioni i trenit Tiranë, Bulevardi i Ri i Tiranës” me vlerë 112 mijë euro grand nga të njëjtët 
financues.14

Ndërkohë në zbatim është “Rikonstruksioni i linjës Tiranë – Durrës dhe degëzimit Hekurudhor 
me Aeroportin “Nenë Tereza” një investim prej 69.7 milion euro nga të cilat 50% grant nga 
BE dhe 50% hua nga BERZH. Në nëntor u shpall fituese kompania italiane I.N.C s.p.a, e cila 
filloi punimet më 11 mars 2021 dhe që pritet të mbyllen sipas kontratës për 30 muaj.15

Ndërkohë shpronësimet për këtë projekt që pritet të marrin një shumë të planifikuar nga 1-6 
milion euro ende nuk janë mbyllur, pasi pas vendimit të Agjencisë Shtetërore për Shpronësim 
do të duhet të dalë një V.K.M përkatëse. Supervizioni i punimeve të këtij projekti që do të 
marrë 1.5 milion euro të tjera që janë përfituar nga një grant i dhënë nga BEI/WBIF, i janë 
besuar kompanisë OBERMEYER HELLAS ltd. që ka filluar nga puna.16

Ky në fakt përbën projektin më të madh në këto 40 vite. Ndërkohë që në zbatim janë edhe 
dy projekte të tjera të vogla:

Standartizimi i Raportimit Ndërkombëtar Financiar në Hekurudhat Shqiptare (IFRS) me një 
financim 150 mijë euro grant nga BEI/WBIF e që po bëhet nga BDO Israel.

“Metodologjia e Menaxhimit të Aseteve dhe Plani i tarifimit të infrastrukturës Hekurudhore” 
që po bëhet me një financim 350 mijë euro grand nga BEI/WBIF nga kompania MC Mobility 
Austria. Asgjë më shumë nuk lëviz në hekurudha. Nuk mund të thuhet ende nëse paratë e 
BE do t’ia dalin ta mundin rrënimin shumëvjeçar, pavarësisht planeve të shumta në letër.17

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka evidentuar se Hekurudha ka marrë 1.2 miliardë Lekë  (rreth 10 milionë 
euro) dhe i ka shpenzuar për paga dhe sigurime shoqërore në kundërshtim me disiplinën 
buxhetore dhe legjislacionin përkatës. Institucioni në fjalë ka zbuluar se tashmë sistemi 
hekurudhor shqiptar është në kolaps ekonomik, ndërsa akuzohet se shpërdorohen pagesat 
dhe aplikohen procedura tenderuese në kundërshtim me ligjin. 

14 https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Tr.-hekurudhor-2020.pdf
15 Linja hekurudhore Tiranë-Durrës, gati nisja e punimeve dorëzohet vlerësimi i ndikimit në mjedis. (2021, January 5). Revista Monitor.

https://www.monitor.al/linja-hekurudhore-tirane-durres-gati-nisja-e-punimeve-dorezohet-vleresimi-i-ndikimit-ne-mjedis/
16 BEI mbështet modernizimin hekurudhor të rajonit, potencialet e Shqipërisë. (2021, October 16). Revista Monitor. 

https://www.monitor.al/bei-mbeshtet-modernizimin-hekurudhor-te-rajonit-potencialet-e-shqiperise/
17 Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 1 Adoptimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Herë 

të Parë https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/ifrs_1_adoptimi_i_standardeve_nderkombetare_te_
raportimit_financiar_per_here_te_pare.pdf



Gjendja aktuale e Hekurudhës dhe perspektiva e saj gjejnë pak hapësirë në paketën ligjore 
të propozuar nga ekzekutivi. Mungesa e planeve për zhvillimin, Ministria e Infrastrukturës 
karakterizohet nga legjitimit i përdorimit të subvencionit si fond pagash. Në raportin e fundit 
të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-202218 është parashikuar fondi 400,000,000 Lekë për 
mbështetjen e Sektorit të Hekurudhës HSH, por aktualisht ky fond i parashikuar do të mbulojë 
dhe shpenzimet për pagat/sigurimet sociale. Sipas analizës së raportit vërehet se kompanitë 
e reja aksionere pritet të trashëgojnë asetet dhe punonjësit e shoqërisë e HSH dhe Ministria e 
Infrastrukturës nuk parashikon të shpenzojë asnjë lek shtesë nga buxheti i shtetit për projektin e 
saj të transformimit të transportit hekurudhor.

18 RELACION - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2019/08/
Relacion-per-Projektligjin-Mbi-Strukturimin-e-Hekurudhes-Shqiptare-final.docx



4. Gjendja aktuale 
 e stacioneve hekurudhore
4.1  Stacioni i trenit Durrës

Nga qyteti i Durrësit mund të përdorni të gjitha linjat hekurudhore që ka vendi drejt Tiranës, 
Shkodrës, Vlorës dhe Pogradecit. E ndërtuar që në 1949 gjendja aktuale e hekurudhës është 
e amortizuar, përsëri pavarësisht gjendjes ajo përsëri funksionon. Stacioni i trenit funksionon 
vetëm dy herë në javë, specifikisht ditën e shtunë dhe të dielë (Durrës-Elbasan)/(Durrës-
Vorë). Sipas vëzhgimit në terren dhe intervistimit të punonjësve që ishin prezent u shprehën se 
mungesa e investimeve dhe mospërdorimi nga ana e qytetareve ka ndikuar në reduktimin e 
orareve dhe të punonjësve në këtë sektor. Nga bashkëbisedimi me punonjësit e mirëmbajtjes 
së shinave të trenit shprehen se ky është një ndër transportet më të sigurta, por mosvlerësimi 
dhe mosinvestimi nga ana e aktorëve ka ndikuar që situata e sistemit hekurudhor të degradojë 
nga viti në vit.

Nga studimi në terren dhe personat e marrë në intervistë rezultoi se informacioni mbi 
trashëgiminë industriale ishte pak ose aspak, pasi nuk kishin njohuri që sistemi hekurudhor 
është pjesë e trashëgimisë kombëtare të një vendi. Pasi u njohën me konceptin në tërësi 
shprehen se përfshirja e stacioneve të trenit si pjesë e trashëgimisë është një komponent mjaft 
i rëndësishëm që ndikon në zhvillimin e turizmit të qytetit të Durrësit, por dhe në tërë vendin.

Në bashkëbisedim me disa qytetarë që ishin afër stacionit të trenit, kur iu drejtuam pyetjen e 
nëse do te dëshironin vitalizimin e stacionit, shumica prej tyre u shprehën se kishin dëshirë që të 
transformohej ky sektor dhe pse jo të shërbente si një komponent për transformimin e turizmit. 
Kjo sepse stacioni i trenit të Durrësit ndodhet në një pikë strategjike midis portit të Durrësit dhe 
terminalit të autobusëve, e cila mund të ndikojë në zhvillimin e turizmit hekurudhor nëse bëhen 
guida nëpër qytete të tjera turistike.

Në përmbyllje të studimit sugjerimi i disa prej qytetareve të Durrësit ishte investimi dhe 
transformimi i pamjes së të gjithë stacionit duke rritur cilësinë dhe efektivitetin e shërbimeve. 
Durrësi është aktualisht qyteti dhe qendra më e rëndësishme turistike e Shqipërisë sepse 
përveç turizmit të detar Durrësi ka fituar tashmë rëndësi të madhe edhe për turizmin kulturor 



të orientuar drejt gjithë asaj pasurie historike dhe kulturore që ofron ky qytet. Krahas objekteve 
të shumta arkeologjike qyteti i Durrësit ofron dhe një gamë të gjerë të pasurisë industriale si:

‘Fabrika e gomës Kozma Dushi’,: 19 Fabrika e parë e industrisë së gomës, e ngritur më 28 nëntor 
1948. Gjatë gjithë ekzistencës së saj ajo prodhonte pjesë këmbimi prej gome dhe gomë-
metali, si dhe artikuj të përdorimit të gjerë. 

‘Uzina mekanike bujqësore’:20 Uzina mekanike bujqësore në Durrës u ngrit më 1955 dhe është 
fabrika e parë që prodhoi autokombajnën e parë shqiptare.

‘Uzina e radio – Televizorëve’: Uzina e Radio - Televizorëve (URT) merrej me prodhimin elektronik 
të konsumit të gjerë dhe për sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Në rreth 20 vjet të veprimtarisë 
së saj u prodhuan disa  lloje radiosh, televizorësh, magnetofonësh, stabilizatorësh e aparatesh 
të tjera duke plotësuar gjerësisht nevojat e vendit. Në vitet 1990 uzina u mbyll për shkak të 
konkurrencës nga prodhimet e importit.21  

4.2  Stacioni i trenit Shkodër

Treni në Shkodër është konsideruar gjithmonë shumë i rëndësishëm për vetë faktin që ka 
siguruar lidhjen me qytetet e tjera, ka qenë ekonomik dhe gjithashtu një formë e sigurtë për 
të udhëtuar. Para 40 vitesh udhëtimi me tren ka qenë mundësia më e mirë për udhëtarët pasi 
siç janë shprehur edhe disa prej tyre mjetet e tjera të transportit kanë qenë të limituara. Para 
40 vitesh treni në Shkodër mundësonte këtë linjë udhëtimi për pasagjerët, si më poshtë:

Shkodër-Lezhë-Milot-Laç-Mamurras-Krujë-Vorë-Tiranë-Fier-Vlorë dhe anasjelltas.

Treni ka qenë zakonisht me 5-6 vagona por në raste të caktuara varionte edhe në 8-10 
vagona. Kjo varej edhe nga numri i pasagjerëve. Treni nisej dy herë në ditë; në mëngjes rreth 
orës 6:00 dhe gjithashtu mbasdite rreth orës 1:00. Rruga Shkodër-Lezhë kushtonte 30-40 lekë 
të vjetra dhe zgjaste afërsisht 35-45 minuta ndërkohë që rruga Shkodër-Vlorë kushtonte rreth 
100 lekë të vjetra dhe udhëtimi zgjaste rreth 5-6 orë. Treni kishte më shumë sesa një faturino 
dhe gjatë udhëtimeve patrullohej nga policia. Treni ishte i pajisur me tualete dhe gjithashtu 
një vagon të veçantë ku pasagjerët mund të blinin diçka për të ngrënë. Gjatë udhëtimit treni 
ndalonte në çdo stacion për 5-10 minuta ku pasagjerët kishin mundësi të zbrisnin apo të tjerë 
të fillonin udhëtimin, ku çdo stacion treni ka qenë i pajisur me një biletari.

19 Sipas Fjalorit Enciklopedik Shqiptar, botim i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Tiranë 2009).
20 Po aty.
21 Po aty.



Pas viteve ‘90 transporti hekurudhor filloi ta humbiste vlerën e tij. Aktualisht në Shkodër 
funksionon vetëm një linjë transporti edhe kjo me kohë të pjesshme. Bëhet fjalë për linjën 
Shkodër-Laç e cila është në shërbim të pasagjerëve vetëm një herë gjatë javës konkretisht 
gjatë ditës së martë, përgjatë muajve Mars-Qershor. Udhëtimi zgjat 1 orë e 30 minuta-2 orë 
me një kosto prej 150 lekësh të reja. Theksojmë faktin që treni nuk është më në gjëndjen që 
ka qenë më përpara. Amortizimi është pothuajse total,ndërkohë që linjat e tjera pikërisht për 
shkak të amortizimit të trenave nuk funksionojnë më. Linja hekurudhore që ka më shumë trafik 
të udhëtarëve është ajo e drejtimit Shkodër – Lezhë – Laç.

Qytetarët e intervistuar shprehën që vitalizimi i trenit do të ishte një përfitim dhe ata e dëshironin 
një gjë të tillë. “E kam preferuar trenin që kur kam udhëtuar për herë të parë me të para viteve 
’90, është për të ardhur keq se në çfarë gjendje është sot Hekurudha Shqipëtare.”- Pasagjerë 
të viteve ’90.

Shkodra është e lidhur me rrjetin e brendshëm hekurudhor si dhe me atë ndërkombëtar 
nëpërmjet Stacionit të Hanit të Hotit 35 km larg, i cili mundëson lidhjen e vendit tonë me 
Europën Qendrore. Ky rrjet tashmë shërben kryesisht për transportin e mallrave.

Fabrika e pëlhurave Shkodër. Një ndër fabrikat e para të industrisë tekstile të vendit. ndërmarrje 
«Hero i Punës Socialiste». U ngrit më 1947 nga shtetëzimi i dy punishteve të ngritura në vitet 30. 
Vitet e para  shumicën e forcës punëtore të fabrikës e përbënin gratë dhe vajzat ku prodhonin 
vetëm beze dhe peshqirë të thjeshtë. Më 1971 u ndërtua fabrika e re e mëndafshit, u ngrit 
reparti i peshqirëve me thurje zhakard, ndërsa më 1973 reparti i punimit të leshit me vegjë, 
mandej i fillit akrilik dhe më 1977 fabrika e trikotazheve të brendshme. Sot F.P.SH. prodhon 
edhe tekstile të pambukta të stampuara, tekstile me fill mëndafshi natyror e artificial, peshqirë, 
trikotazhe etj. Prodhimet plotësojnë nevojat e vendit dhe eksportohet 85% e prodhimit të 
peshqirëve, 80% e shamive të stampuara eij. Gjatë pesëvjeçarit të shtatë rritet më tej prodhimi 
duke shfrytëzuar aftësitë prodhuese, si edhe me ngritjen e disa reparteve të reja.22   

4.3  Stacioni i trenit Vlorë

Në vjeshtën e vitit 2018, Damian Gjiknuri, asokohe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, 
nëpërmjet rrjeteve sociale promovonte punën që po bëhej për rivitalizimin e linjës hekurudhore 
Fier-Vlorë e cila sipas tij brenda vitit 2018 do të fillonte punë për transportin e udhëtarëve por 
edhe për transportin e naftës bruto. Miliona lekë investime dhe situata aktuale në hekurudhën 

22 Sipas Fjalorit Enciklopedik Shqiptar, botim i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Tiranë 2009).



Fier-Vlorë. Për dy linja hekurudhore “Fier-Rafineri-Fier” dhe “Fier-Petroliferë-Vlorë” me gjatësi 
38.5 km, janë investuar rreth 6 milionë euro ose konvertuar në monedhën tonë, 744 milionë 
lekë. Një kilometër rrugë hekurudhore që do të lidhë Fierin me Vlorën dhe anasjelltas, ka 
kushtuar 19.3 milionë lekë.23 Tashmë hekurudha e Vlorës përdoret për transportin e naftës 
bruto të prodhuar në vendburimin Patos-Marinëz në Portin e Petroliferës.

23 Faktoje.al



5. Propozimet për vitalizimin 
e sistemit hekurudhor 
Shkodër-Durrës-Vlorë

Promovimi dhe prezantimi i konceptit të trashëgimisë industriale nëpër qytetet në saj të 
reklamave dhe rrjeteve sociale. 

Rishikimi i ligjit për trashëgiminë kulturore duke kërkuar përfshirjen e trashëgimisë industriale 
si pjesë e veçantë e ligjit.

Propozojmë që në secilin qytet të marrë në studim të rritet investimi në këtë sektor duke 
promovuar transportin hekurudhor si një nga format më të mira të transportit.

Krijimi i guidave turistike mes qyteteve duke promovuar turizmin industrial mes qyteteve.

Në çdo stacion hekurudhor të bëhet alternimi mes mënyrave të tjera të transportit psh. 
në qytetin e Durrësit nisur nga pozicioni i stacionit mes portit detar dhe terminalit mund të 
krijohet një bashkëpunim mes tyre psh. turistët sapo mbërrijnë në portin e Durrësit, marrin 
trenin dhe nisen për në Vlorë në saj të një guide turistike duke promovuar kështu edhe pika 
të shumta në vendin tonë.

Si rezultat i hulumtimve dhe sugjerimeve të mësipërme, do të zhvillohen takime me 
përfaqësuese të trashëgimisë kulturore dhe me operatorë turizmi për t’ia prezantuar  gjetjet 
dhe propozimet me objektivin që të përshkallëzohet problematika që është ngritur në këtë 
kërkim. 

Brezi i ri ose ka lexuar pak ose aspak mbi trashëgimin kulturore dhe rrjedhimisht nuk i njeh 
të mirat materiale, etike, kulturore, për këtë arsye një nga aksionet e verpimit është të 
publikojmë gjetjet e këtij artikulli dhe ta vazhdojmë promovimin në rrjetet sociale.  
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