
Martina in Boris Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova gorica

Nova gorica, 18.9.2021

ZA VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, Komenskega 7, 1000 Ljubljana

zadeve: VIII Ps 602 2020 in VIII Ps 610/2020

ODGOVOR NA DOPIS ZZZS, z dne 31.8.2021

ZZZS se sklicuje na enakopravnost, da je bil zakon zato tako preoblikovan in da je zato izvršba
lahko za vse enakopravna!

To v praksi ne drži nikakor, saj je bil zakon zasnovan tako, da je sadistično nasilje lahko prišlo v
ospredje - naklepno, za nas tiste, kateri se nočemo upogniti kriminalno „zverinskim“ politikom,
kateri na zahrbten način uničujejo naša življenja, naše delo in naša poštena načela, da si le z
delom služimo kruh.

To niso le „neke“ kritike politike v Sloveniji, temveč želiva predstaviti DEJSTVA, na katere se
opirava, da so resnična in hudo škodljiva celotnemu prebivalstvu Slovenije.  

Vsa negativna DEJSTVA sodišče nikakor ne sme in ne more IGNORIRATI, potem takem naj
sodišče še sebe razglasi za NELEGITIMEN ORGAN te družbe.

Le komu sodišče dejansko služi v imenu ljudstva, če potem takem spodbuja negativne akterje,
da GROBIJANSKO kršijo prav vsak košček zakonodaje z VELIKANSKIMI KORAKI. 

Pač, če doslej SODIŠČA niso postopala tako, da bi se poglobila v dejanske razmere, jih raziskala
in potem na osnovi  takšnih raziskav tudi  odločala,  je zdaj  primeren trenutek,  da se takšne
prakse  pričnejo  sodišča  posluževati.  Žal  so  tudi  medijske  hiše  in  novinarji  povsem  ne
produktivni, ne raziskovalni in sprejemajo le ukaze mafijske politike, kaj morajo poročati in kaj
sploh ne smejo. K sreči se je slovenski narod le pričel prebujati, vendar pa bo nastopila še veliko
močnejša in dejanska ulična „demokracija“, vsaj takšna, usmerjena proti vsem krivicam katere
se takole gnusno, že dolga leta zlahka izvajajo nad vsemi nami.  

Ponovno navajava DEJSTVA, da zaradi groznega delovanja „slovenske“ politike, ter njihovega
uničevalskega karakterja, je povsem nemogoče na pošten in legalen način zaslužiti finance, s
katerimi bi lahko kakorkoli plačevala prispevke v ZZZS, tudi plače si ne moreva zagotoviti.

Naj vam namesto naju PLAČA vse te zahtevane prispevke Milan Kučan, Janez Janša in mnogi
drugi vpleteni v korupcije in vse mogoče gangsterske zločine, če smo res tako enakopravni!!!

To je  lahko najin  edini  predlog,  SAJ NIMAVA ZAHTEVANIH FINANC od kje  dobiti!  V takšnih
GANSTERSKIH okoliščinah v Sloveniji, si nisva mogla pridobiti nikakršnega premoženja, da bi
sploh obstajala kakšna možnost vašega „rubežljanja“ za povračilo neplačanih prispevkov.

Odškodnine za vse IZVRŠENE zločine nad našo družino, nad nama in nad najinem delom, ta
ZVERISKI slovenski „aparatek“, pa tudi ne plača! 

Od ZZZS zahtevamo, naj naslovnemu sodišču pojasnijo KDO DEJANSKO ROPA BLAGAJNO ZZZS,
komu ZZZS plačuje za poboje NE COVIDNIH pacientov v bolnišnicah, kateri zdravniki prejemajo
40.000,00 evro plače, da molčijo!!!

ENAKOPRAVNOST!!!  -  torej  izvrševanje  zločinov  in  še  izvršbe???!  -  res  inteligentno  in
brezizhodno!!!  … po katerih členih že, se torej ropa, krade in uničuje v Sloveniji ???

Boris in Martina Valenčič  


