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IntervIstë me mInIstrIn për Kulturë, rInI e sport (mKrs), memlI KrasnIqI

Ministri vlerëson me notën 8, 2012-shin
Memli Krasniqi vazhdon të jetë ‘infuzion’ për sportin kosovar. Përkushtimi i tij për sportin përgjatë 12 muajve, ishte mëse evident. Nuk munguan investimet 
milionëshe, përkrahja e madhe për federatat e veprime tjera konkrete. Jo më kot, thuhet se ajo çka është arritur deri tash në sport, nuk u bë për dhjetë vjet. 
Pavarësisht kësaj, nga 1 deri në 10, Krasniqi me modesti vlerëson vitin 2012 në sport me shifrën 8. Për këto dhe shumë tjera, i pari i sportit në vend flet në 
një intervistë për ‘Sport’. 2013-ta, sipas tij do të jetë viti i vendimeve historike

Leutrim muStAFA
PriShtinë, dhjetor 2012

Sport: Si e vlerësoni vitin 2012 për 
sportin kosovar?
Krasniqi: Një prej viteve më të mira 
do të thosha në tërë historinë e vet. 
Kjo qoftë në planin e investimeve në 
infrastrukturë apo edhe në procesin e 
ndërkombëtarizimit. Ju, besoj jeni një 
nga vrojtuesit më të mirë të kësaj, pasi 
në vazhdimësi keni përcjellë zhvilli-
met në sport, dhe gjendja ka nisur të 
ndryshohet këtë vit. Padyshim se re-
zultatet e punës që është bërë në këtë 
vit, nuk mund të shihen menjëherë, 
dhe ky ka qenë viti kur vërtet dikush 
më në fund është marrë shumë 
seriozisht me këtë sektor 
shumë të rëndësishëm. 
E dini, ne tashmë kemi 
filluar punën në gjashtë 
stadiumet ndihmëse 
moderne të futbollit, 
Qendra Multifunksio-
nale në Mitrovicë, re-
novime në 11 stadiume, 
renovime e ndërtime 
palestrash, ndërtime poli-
gonesh sportive dhe 
qasje shumë 
aktive në 
ndërkom-
b ë t a -
rizim, që 
ka sjellë 
r e z u l -
t a t e 
që i 

kemi synuar, plotësimin e kush-
tit teknik për aplikim në Komitetin 
Olimpik Ndërkombëtar, e patjetër 
edhe rrugëtimin e federatave tjera 
drejt anëtarësimit. Unë besoj shumë 
se me punën që është bërë këtë vit dhe 
me zhvillimet e përgjithshme në vend, 
viti 2013 do të jetë vit i vendimeve his-
torike për sportin e Kosovës.

Sport: Nga 1 deri në 10. Me cilën 
notë do ta vlerësonit 2012-ën në 
sport?
Krasniqi: Nganjëherë kur studentët 
apo qoftë edhe nxënësit e shkollave 
të mesme notohen, ajo çka mer-
ret shumë për bazë për një notë të 

lartë, është të qenit aktiv gjatë 
gjithë vitit, ani pse ndoshta 

jo gjithherë janë kryer të 
gjitha detyrat. Qasja ak-
tive, përpjekja e pamo-
hueshme për të arritur 
diçka, është një veti që 
vërtetë sjell rezultate. 

Dhe nëse dikush ka 
thënë dikur, se ‘ajo 

çka është ar-

ritur deri tash në sport, nuk u bë për 
dhjetë vjet’, atëherë do të lija notën 8, 
edhe pse mendoj se meritojmë më 
shumë.

Sport: Investuat në infrastrukturën 
sportive. Kur do të përfundojnë pu-
nët nëpër stadiume dhe palestra?
Krasniqi: Këto janë projekte në vazh-
dim. Disa prej palestrave kanë nisur 
jo në kohën tonë, madje vite më parë, 
por nga neglizhenca punët nuk kanë 
ecur asnjëherë si duhet. Dhe ne kemi 
ndryshuar qasjen. Disa prej tyre kanë 
përfunduar, e disa pritet të përfundo-
jnë, besoj në vitin e ardhshëm, pasi ne 
kemi kërkuar që vërtet puna të inten-
sifikohet. Në disa palestra kemi inves-
tuar në renovime, dhe marr shembull 
palestrën 1 Tetori, që më në fund do 
të jetë e hapur për gara sportive, për 
çka edhe është e ndërtuar. Sa u për-
ket stadiumeve që po rinovohen, 11 
prej tyre, në disa prej tyre investimet 
kanë qenë në ato hapësira ku ka pa-
sur nevojë emergjente për renovim, 
qoftë zhveshtore apo diçka tjetër, dhe 
normalisht që aty punët do të përfun-
dojnë më shpejt. Gjithsesi ne besojmë 
se në vitin e ardhshëm, pa caktuar 

ndonjë muaj, punimet veç do të 
kryhen, dhe do të ketë hapësirë 

për investime të tjera, qoftë 
në stadiume tjera, 

qoftë në ato 
s t a d i -

u m e . 
Në këtë 

r r a f s h 
unë pres 

se një rol të 
madh do të luaj-

në edhe komunat, 
pasi vërtet zhvillimi 

i sportit është pikë se pari në interes të 
tyre, dhe të gjithë shoqërisë sonë.

Sport: Gjatë 2013-ës a pritet të ketë 
investime në infrastrukturën e sta-
diumeve në kryeqytet?
Krasniqi: Ne kemi paraparë edhe 
për vitin 2013 renovime në stadiume 
dhe ndërtimin e një stadiumi të ri në 
Deçan. Padyshim se sikur që kemi 
bërë këtë vit, edhe vitin tjetër ne do 
të koordinohemi me Federatën e Fut-
bollit dhe komunat për të parë nevojat 
më emergjente që janë. Prishtina pa-
dyshim që është ndihmuar dhe do të 
ndihmohet. Një pjesë të rëndësishme 
në gjithë këtë përkushtim luan edhe 
sjellja pothuajse e shumicës së pajis-
jeve të stadiumit ‘Rasunda’, ku MKRS 

ka ndarë mjetet për transportin e tij 
në Kosovë, dhe federata do të jetë ajo 
që do të vendosë se në cilat stadiume 
do të shkojnë qoftë ulëset, ndriçimi 
dhe pajisje tjera.

Sport: A do të përfundojnë punët 
në fushat me bari sintetik gjatë vitit 
2013?
Krasniqi: Në Drenas siç edhe ka 
premtuar Komisioni Evropian, sta-
diumi do të jetë gati në verën e vitit 
të ardhshëm dhe në tërësi përfundimi 
i punimeve në gjashtë stadiume do 
të ndodhë në vitin 2014. Procedurat 
e tenderimit dhe gjithë kësaj pjese të 
kryerjes së punëve i udhëheq Komis-
ioni Evropian, natyrisht në konsultim 
të vazhdueshëm me ne.

Sport: Gjatë këtij viti u formuan edhe 
disa federata të reja, të cilat më pas 
plotësuan kushtin teknik për prani-
min e Komitetit Olimpik të Kosovës 
në Komitetin Olimpik Ndërkom-
bëtar. Pse nuk u pranua KOK-u në 
KON, pavarësisht këtij kushti?
Krasniqi: Sepse ne e kemi thënë në 
vazhdimësi, se duhet të jemi të ku-
jdesshëm që në momentin që apliko-
jmë, pritjet tona të jenë vërtet reale 
për një përgjigje pozitive. Dhe tash ne 
e kemi me të qartë rrugën dhe shumë 
shpejt do të aplikojmë. Këtë vit në 
vizitë teknike ishin zyrtarë të lartë 
të KON-it, zoti Wu dhe zoti Miro, të 
cilët na kanë inkurajuar dhe këshil-
luar shumë për këtë proces. Raporti i 
tyre për Kosovën ka qenë tejet entu-
ziast duke vlerësuar gjithë atmosferën 
sportive në Kosovë. Ne tashmë kemi 
edhe numrin e njohjeve të shtetit nga 
më shumë se gjysma e anëtarëve të 
OKB-së, dhe ky është një faktor tjetër 
që besojmë se do të luajë shumë rol 
në marrjen e një vendimi pozitiv për 
Kosovën.

Sport: Majlinda Kelmendi nuk fitoi 
medalje në LO “Londra 2012”. U 
zhgënjyet që nuk morëm medalje, 
pavarësisht se ajo përfaqësoi Shq-
ipërinë?
Krasniqi: S’do mend se të gjithë do 
të ishim shumë më të lumtur që ajo 
të fitonte medalje dhe të ishte atje me 
flamurin e shtetit tonë, që në fund 
të fundit ka qenë edhe kërkesë e saj. 
Gjithsesi për të dhe për ne ka qenë e 
rëndësishme që një sportiste e jona ka 
qenë atje, dhe na ka bërë krenarë me 
sukseset që ka treguar deri atje. Ma-
jlinda është plot entuziazëm, tashmë 
ka përvojë olimpike dhe ne besojmë 
se ajo do të mbajë flamurin e Kosovës, 
bashkë më shumë sportistë tjerë në 
Lojërat Olimpike “Rio 2016”.

Sport: Këtë vit, u bënë hapa edhe në 
basketboll. Dy skuadra nga viti i ar-
dhshëm do të marrin pjesë në Ligën 
Ballkanike. A do të thotë kjo se edhe 
basketbolli ka thyer izolimin?
Krasniqi: Në përgjithësi çështja e 

sportit në Kosovës nga mekanizmat 
e sportit ndërkombëtar po trajtohet 
shumë seriozisht. Edhe basketbolli, si 
një nga sportet me shumë potencial në 
Kosovë, ka punuar dhe ka ecur në këtë 
drejtim. Pjesëmarrja në Ligën Ball-
kanike, padyshim se nuk është diçka 
që na kënaq, por është një hap tejet 
me rëndësi për ne, që përveç që na 
hap gradualisht dyert në anëtarësim të 
plotë, ndihmon edhe në rritjen e cilë-
sisë së ekipeve tona, që do të vije nga 
përballja me skuadrat ballkanike. Ky 
hap do ta bëjë vërtetë atraktive garën 
në basketbollin kosovar, pasi skuadra 
do të investojnë më shumë dhe lufto-
jnë për titull, në mënyrë që të jenë 
pjesë e Ligës Ballkanike.
 
Sport: Këtë vit pati reforma nëpër 
federata, kurse u mbajtën zgjedhjet 
edhe në KOK. Pas zgjedhjeve pati 
akuza për manipulime nga kryetari 
i Federatës së Mundjes, Naim Muja. 
Si e komentoni këtë?
Krasniqi: Federatat nuk janë insti-
tucione tona, por janë partnerë tanë 
kryesorë. Ne nuk duam të përzihemi 
në asnjë mënyrë në punët e tyre të 
brendshme, por mendoj se reforma 
ka qenë shumë hap i domosdoshëm, 
e që qëllimi tjetër kryesor ka qenë 
përshtatja me ciklin olimpik. Sa i për-
ket reagimeve dhe garës që është zh-
villuar aty nuk me takon mua të flasë. 
Unë besoj se mendimi ndryshe, idetë 
për të çuar punët më mirë janë shumë 
të mirëseardhura, dhe mendoj se këto 
duhet të bëhen në frymën e bashkë-
punimit dhe jo të largimit të njëri-
tjetrit. Për ne është e rëndësishme që 
Komiteti Olimpik të jetë funksional 
në tersi dhe jo emrat që drejtojnë atë. 
Ne presim një rol shumë më aktiv të 
KOK-ut në vitin që po vjen.
 
Sport: Vendimi i FIFA-s. Si e pritët 
vendimin e 14-dhjetorit, dhe më pas 
modalitetet?
Krasniqi: Vendimi për të lejuar vetëm 
klubet dhe përfaqësueset tjera, përveç 
asaj A, nuk ishte ai i dëshirueshmi 
por në fund të fundit, e rëndësishme 
ishte që rrugët për futbollistet tanë, 
për shpresat tona po hapeshin. E mo-
dalitetet që erdhën më pas vërtetë na 
kanë befasuar shumë për të keq, dhe 
është një vendim skandaloz do të 
thosha, e mbi të gjitha puro politikë 
që ua mohon të rinjve tanë të drejtën 
elementare për të luajtur futboll. Por 
kjo nuk ka zmbrapsur neve. Ne do të 
shtojmë përpjekjet tona që kjo e dre-
jtë e jona të realizohet deri në pikën 
e fundit.

Sport: Zyrtarët të Federatës së Fut-
bollit të Kosovës thonë se në fillim 
të 2013-ës do të bëjnë padi ndaj UE-
FA-s e FIFA-s në Gjykatën e Arbi-
trazhit Sportiv. Cili është qëndrimi 
i Ministrisë?
Krasniqi: Padyshim ne kemi diskutu-

futboll

ar bashkë me federatën për mundësitë 
që kemi pas këtij vendimi dhe nga ana 
e tyre ende nuk ka një vendim. Ne do 
të jemi në çdo kohë krahë tyre, duke 
i mbështetur në cilëndo formë që ata 
shohin se do të mund të realizojnë më 
shpejtë dhe përfundimisht synimet 
tona për të qenë pjesë e barabartë e 
institucioneve dhe garave ndërkom-
bëtare sportive.

Sport: Për fund, cilat do të jenë in-
vestimet e Ministrisë në 2013-ën?
Krasniqi: Thash se ne do të va-
zhdojmë investimet në stadiumet 
ekzistuese, investime në poligone dhe 
palestra sportive. Një palestër e re do 
të nisë së ndërtuari në Kaçanik, pastaj 
stadiumi i ri në Deçan. Ne tani kemi 
një buxhet total prej 19 milionë e 100 
mijë euro. Ne besojmë se edhe në ri-
shikim të buxhetit të shtetit të rrisim 
në mbi 20 milionë këtë buxhet dhe 
me këtë të zgjerojmë investimet tona 
në infrastrukturën sportive.

Memli Krasniqi më ndryshe

Sport: Memli, ushtar i rrugës apo i 
sportit?
Krasniqi: Ndoshta ushtar i të gjithave. 
Sepse mundohem të jem vërtet i 
përkushtuar në secilën punë që më 
besohet, jo vetëm në aspektin publik, 
por edhe në planin privat. Edhe në 
muzikë jam munduar në maksimum 
të bëjë punën sa më mirë, edhe si zëd-
hënës e edhe tash si ministër.

Sport: Cili është sporti që e doni më 
së shumti?
Krasniqi: Nuk është se jam i dhënë 
shumë pas ndonjë sporti në veçanti. 
Ndoshta angazhimi im në Ministri 
më ka shtuar interesimin më shumë 
për xhudon, boksin, futbollin dhe 
basketbollin natyrisht.

Sport: Në cilin sport keni talent?
Krasniqi: Shpesh angazhimi për të 
përmirësuar gjendjen në sport nuk 
na ka lënë hapësirë të dëshmojmë tal-
entin në ndonjë sport, por nuk është 
edhe se kam ndonjë talent të madh në 
ndonjë sport. Me futboll sivjet në disa 
turne kam zhvilluar lojë, por nuk është 
se kam treguar efikasitet, qoftë në 
mesfushë apo sulm, ku zakonisht luaj.

Sport: Cila është federata që ka 
punuar më së shumti sipas jush, e 
cila më pak?
Krasniqi: Mendoj se secila është 
munduar të rrisë efikasitetin në punë 
dhe siç e thash në funksionimin e 
brendshëm të tyre nuk i takon minis-
trisë të përzihet. Natyrisht që futbolli, 
basketbolli, hendbolli dhe volejbolli 
kanë më shumë punë, si sporte ‘të 
mëdha’ që i quajmë, por mendoj se 
Federata e Xhudos ka treguar një 
përkushtim të madh dhe kjo është 
evidente.

Sport: Cila federatë do të ndërkom-
bëtarizohet më 2013. Një parashikim 
i juaji?
Krasniqi: Nuk jam i dhënë fort për 
parashikime. Mundohem që të jem 
gjithmonë i kujdesshëm dhe real mbi 
gjendjen. Nëse mund ta quani para-
shikim, atëherë ju thash se unë besoj 
se viti 2013 do të jetë vit i vendimeve 
historike në përgjithësi për sportin e 
Kosovës.




