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Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin   
  
Përmirësimi i zhvillimit dhe konkurrencës së rajonit turistik të destinacionit 2 përmes 
shërbimeve të përmirësuara dhe ofertës inovative turistike të hotelit dhe restorantit të 
Hunter's Lodge Kamnik " 
Mikei Hanting Klub DOO export-import Skopje  si partner kryesor dhe aplikues në kuader të  
„Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“i përkrahur nga BE, administruar nga Banka 
Botërore dhe zbatuar nga Kabineti për Zëvendës Kryeministrin përgjegjës për Çështjet 
Ekonomike - CPZVEP, komponenti projektues „Investime në infrastrukturën turistike dhe 
ndërlidhje në destinacione“  Përmirësimi i zhvillimit dhe konkurrencës së rajonit turistik të 
destinacionit 2 përmes shërbimeve të përmirësuara dhe ofertës inovative turistike të hotelit 
dhe restorantit të Hunter's Lodge Kamnik " për të forcuar potencialin turistik të Hotel & 
Restaurant Hunter's Lodge Kamnik duke rinovuar akomodimin, duke prezantuar 
informacione për të, lehtësimin masazhesh dhe aromaterapie, si dhe duke ofruar ofertën 
turistike të bëra njëheroje gastronomike duke çiftuar shërbim dhe veraqe në ambiente 
autentike. Kantina "Chateau Kamnik", me gatime dhe ushqime në vend të mbylljes. 
 “ si dhe parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim të projektit.  

Qëllimi i projektit është përforcimi i potencialit turistik të V nëpërmjet hapjes së një 
qendre moderne turistike e cila në një vend do të mundësojë  përmbushje të një game të gjërë të 
nevojave të turistëve në destinacion.   
Hotel dhe restorant Hunter's Lodge Kamnik  në kuadër të kërkesës, përgaditi Listë për verifikim 
të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin  Përmirësimi i zhvillimit dhe 
konkurrencës së rajonit turistik të destinacionit 2 përmes shërbimeve të përmirësuara dhe 
ofertës inovative turistike të hotelit dhe restorantit të Hunter's Lodge Kamnik “me qëllim 
të dhënies së identifikimit të mundësive dhe mundësive të mëposhtme për përdorimin e banesave 
më të reja për të rinovuar më shumë mundësi për të ofruar një mundësi të re, duke ofruar një 
hapësirë për një vend të ri, dhoma për masazh, si dhe duke u ofruar aktivitete për përdorim të 
gazeve të reja në dispozicion Plani përmban edhe masa për parandalim, minimizim dhe lehtësim 
të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit.  
Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në:   

Zyrën e projekteve  www.lrcp.mk 
Agjencionin për promovim dhe përkrahje të turizmit të RM-së:    

     www.tourismmacedonia.gov.mk  
Hotel dhe Restorant Hunter's Lodge Kamnik info@kamnik.com.mk 

Verzioni i shtypur i  Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në 
dispozicion në lokacionet e mëposhtme:   
 

1. Njësia për zbatim të projektit (NJZP) 
Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR) 
Adresa:  rr. Gjuro Gjakoviq nr. 60/1, Shkup 
Telefon: 02 32 53 818  
Ekspert për ambientin jetësor: Ljubomir Petkovski     
e-mail:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk  
 
 

http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
mailto:info@kamnik.com.mk
mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk


2 

2.Hotel dhe Restorant Hunter's Lodge Kamnik 
Adresa: Kamnik b.b, 1000, Shkup 

      Telefon: 02 2523522 
      Personi përgjegjës: Ivo Malinkovski 
       e-mail: Info@kamnik.com.mk  
   

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e 
propozuara nga Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor, të 
njëjtat paraqitni tek personat përgjegjës të kësaj liste në një periudhë kohore prej  14 
ditësh pas ditës së publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin 
jetësor   

(Data e publikimit:____________). 
Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për 
menaxhim me ambientin jetësor për projektin Përmirësimi i zhvillimit dhe konkurrencës së 
rajonit turistik të destinacionit 2 përmes shërbimeve të përmirësuara dhe ofertës inovative 
turistike të hotelit dhe restorantit të Hunter's Lodge Kamnik 

” ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Hotel dhe 
Restorant Hunter's Lodge Kamnik dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.  

Paraprakisht ju falenderojmë. 
 
 

Референтен број: ______________________________ 
(се потполнува од страна на проектот) 
Име и презиме* 
 

 

Контакт информации* 
 
 

Е-пошта: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
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Потпис 
 

 
______________________ 

Дата 
 
 
____________________ 

* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително 


