
OBJEKTET /VLERAT/ E TRASHËGIMISË KULTURORE DHE NATYRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS  
PROJEKTI : "TRASHËGIMIA JONË, PUNA JONË-NE E DIJMË TRASHËGIMINË TONË, THESARIN TONË"  

Realizimi i projektit : 01.10.2012-31.03.2013** 

1. Objekti:
Guri

2. Emërtimi:
Te Guri

3. Komuna:
Preshevë

4. Vendbanimi:
Shoshajë

5. Adresa:

6. Lloji:
Objekt natyror

7. Gjendja aktuale e monumentit:

I paprekur, i virgjër

8. Statusi aktual ligjor
I pa mbrojtur

9. Propozimi për mënyrën e administrimit dhe shfrytëzimit:

10. Lokacioni - GIS koordinatat gjeografike:
Gjëresia Gjeografike (X): 0556807 Gjatësia Gjeografike (Y): 4688792 Lartësia mbidetare (Z): 473 m

11. Vlerat:

Arsimore ✔ Edukative Turistike Shkencore

12. Rëndësia e Vlerave:
✔ Lokale Kombëtare Ndërkombëtare

13. Përdorimi fillestar:

14. Përdorimi aktual:

15. Periudha / Datimi:
shekulli 15

16. Pronësia:
Shtetërore Private Fetare Të tjera

17. Zona kadastrale:
Shoshajë e Poshtme

18. Numri i njësisë kadastrale:

19. Numri i listës poseduese:



20. Sipërfaqja:

21. Personat që e bëjnë të njohur monumentin:
Prof. Nexhat Agushi

22. Referencat bibliografike:

23. Dokumentet që e shoqërojnë skedën:
Fotografitë:

Video inçizimi:

Të dhënat gojore:

Sipas Nexhat Agushit 
 
Ky “GURI” është i një rëndësie të vaçant dhe mund të llogaritet edhe si monument historik, kulturor dhe i
trashëgimisë sepse aty gjindet një gjurmë / shputë / këmbë e një njeriu të madh. Supozohet se duke luftuar në 
një betejë kishte shkelur mbi gurë, kishte shtypur gurin duke lënë gjurmë në formë të shputës.  
  
Ne si fëmijë, meqë mësonim historinë tonë të lavdishme kombëtare, mësonim edhe për fiset tona Ilire. Shpesh
thonim se kjo këmbë mund të jet e ndonjë mbreti Ilir apo e ndonje heroi tjetër kombëtar. Meqenëse, dinim më
tepër për historinë e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti  - Skënderbeu, pastaj edhe Gjimnazi i Preshevës
mbante po atë emër, ne filluam ta emërojmë atë shputë në “GURI” si shputa / këpuca e heroit tonë kombëtar
apo “Këmba e Skënderbeut”. Ky vend mund të quhet edhe si KALAJA E VOGËL.  
 
Të dhënat historike:

Hartat:

Skicat:



Grafikonet:

24. Ekipi i hulumtimit:

Xhemaledin Salihu  - koordinator, Arsim Ejupi  - asistent, Nexhmedin Rashiti  - vozites, Faruk Hyseni  - hulumtues, Agim
Kadriu  - vozites, Leart Hajrullahu  - Fotograf, Festim Haliti  - kameraman, Mustafa Ahmedi  - evidentist, Amir Hasani -
hulumtues

25. Data e hulumtimit:
14.10.2012

26. Komente, sygjerime, propozime, etj:

Nënshkrimi i dorëzuesit: Nënshkrimi i pranuesit:

____________________________________ ____________________________________

*Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Beograd e financoi realizimin e projektit. 
**Projekti u realizua në 5 faza: 

Faza I Hulumtime sistematike, mbledhje, përpunime të shënimeve dhe formime të evidencës së 
Trashëgimisë kulturore dhe natyrore në komunën e Preshevës

Faza II Caktimi i pozitës gjeografike të vlerave të Trashëgimisë.

Faza III Fotografimi dhe filmimi i Trashëgimisë.



Faza IV Digjitalizimi  dhe skenimi i dokumentacionit në teren dhe i shënimeve nga  hulumtimi i 
Trashëgimisë kulturrore dhe natyrore në vendbanimete komunës së Preshevës.


