
Celje, 31. december 2016 
 
 
 

 
 
 
Obvestilo o pripojitvi družbe Kateris d.o.o. k družbi MEDIKLIN d.o.o. 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
 
Obveščamo vas, da bo z dnem 01.01.2017 izvedena pripojitev družbe KATERVIS d.o.o. k 
družbi Mediklin d.o.o., ki bo z navedenim dnem, skladno s pogodbo o pripojitvi, prevzela vse 
obveznosti in pravice družbe KATERVIS d.o.o.  
Upoštevajoč navedeno bo družba KATERVIS d.o.o. prenehala poslovati in bo izbrisana iz 
poslovnega registra, prav tako pa bodo z dnem 31.12.2016 ukinjeni vsi poslovni bančni 
računi družbe Katervis. 
 
S pripojitvijo tako ne bo prišlo do nikakršnih vsebinskih sprememb pogodb o izvajanju 
storitev. V prihodnjih dneh vam bomo posredovali aneks k pogodbi o izvajanju storitev, s 
katerim se bo spremenil le izvajalec storitev, vsa ostala določila pogodbe pa ostajajo enaka. 
Prav tako vam bomo posredovali nove številke TRR, preko katerih bomo v bodoče 
medsebojno poslovali. 
 
Še naprej se bomo zavzemali, da bodo storitve izvedene kakovostno in skladno z vašimi 
pričakovanji in zahtevami. 
 
Z željo po uspešnem medsebojnem poslovnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
     
        Franja Nareks Meža  
        direktorica 
        Mediklin d.o.o 
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ZADEVA: Obvestilo o pripojitvi družbe Katervis d.o.o. k družbi Mediklin d.o.o. 

 

Velenje; 10,0ktober,2016 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da je z dnem 01.10.2016 prišlo do združitve med družbama Mediklin d.o.o. s 

sedežem v Celju, ki jo zastopa direktorica Franja Nareks Meža in družbo Katervis d.o.o. Mediklin d.o.o. 

je tako prevzel 100% lastniški delež družbe Katervis d.o.o., ki bo še naprej poslovala pod navedenim 

imenom. Družba Mediklin d.o.o bo z navedenim dnem, skladno s pogodbo o pripojitvi, prevzela vse 
obveznosti in pravice družbe Katervis d.o.o.  

Upoštevajoč navedeno bo družba Katervis d.o.o. s 31.12.2016 prenehala poslovati in bo izbrisana iz 
poslovnega registra, prav tako pa bodo z dnem 31.12.2016 ukinjeni vsi poslovni bančni računi družbe 
Katervis. 

Z združitvijo tako ne bo prišlo do nikakršnih vsebinskih sprememb pogodb o izvajanju storitev. V 
prihodnjih dneh vam bomo posredovali aneks k pogodbi o izvajanju storitev, s katerim se bo spremenil 
le izvajalec storitev od 01.01.2017 naprej, vsa ostala določila pogodbe pa ostajajo enaka. 

Še naprej se bomo zavzemali, da bodo storitve izvedene kakovostno in skladno z vašimi pričakovanji in 
zahtevami. 

Z željo po uspešnem medsebojnem poslovnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo. 

 

    

        Franja Nareks Meža 

        direktorica  

 


