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P R I T O Ž B A 

V celoti  se pritožujem na omenjen sklep in zahtevam takojšen umik celotnega tega
postopka, kateri je povsem krivičen in nekorekten, agresiven, nepošten in zavajajoč,
odločba šolskega inšpektorata št. 0610-091-2016 z dne 7.12.2016.

Namreč na šolski inšpektorat sva starša, jaz Martina Valenčič in moj mož Boris Valenčič
podala prijavo proti OŠ Miška Kranja iz Ljubljane, ter zahtevala zaščito tega šolskega
inšpektorata. 

Namesto tega, da bi se ta šolski inšpektorat dejansko zavzel zato, da bi naši družini
pomagal  odpraviti  grobe krivice  katere  nam je  ta  osnovna šola  povzročala,  Barbara
Lavrič,  razredničarka  najinega  sina  Borisa  Valenčiča,  ravnatelj  Kavtičnik  in  Katarina
Kotnik. www.monarh.si/osnovnasola.htm 

Zgodilo  se je  prav nasprotno od pričakovanega,  takšen sistem ima tudi  „slovenska“
policija, da ko prideš na policijo nekoga prijaviti, kateri ti počne zlo, se policija obrne
proti tebi in zatem te kar kazensko obravnava – tebe prijavitelja.  Ta pojav je pogosto v
veljavi  zaradi  POLITIČNO  neustreznih  pravil,  katere  so  seveda  nenapisana  in  proti
zakonita.

Torej ko nekomu POLITIČNO ne ustrezaš, se takšni inšpektorati in policija obrnejo proti
tebi,  prijavitelju  katerih  koli  težav,  zaradi  tega,  da  boš  za  drugič  vedel,  da  če  si
POLITIČNO neustrezen, se nimaš kaj in se ne smeš se obrniti za pomoč, pač „ustreznim“
organom ali institucijam.

Na  tako  podel  način  se  prikriva  totalitarna  in  fundamentalistična  državna  uprava  v
Sloveniji.  Ni  drugega  kot  MAFIJSKO  UPRAVLJANJE  „države“,  medsebojno  homogeno
povezane vse institucije v 90%. www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm 

Ta odločba šolskega inšpektorata št. 0610-091-2016 z dne 7.12.2016  je tudi bistveno
prispevala  h  krivičnem  postopku  na  sodišču  proti  nama  staršema  v  zadevi  II  K
574/2017.  V tem sodnem postopku pa sva bila  oba starša povsem oproščena vseh
lažnih obtožb in izrečena je bila oprostilna sodba, prav tako potrjena na višjem sodišču
www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf 
www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf 

Zaradi  sodbe okrajnega sodišča in  sodbe višjega  sodišča je  tudi  ta  sklep  šolskega
inšpektorata  št.  0610-091-2016 z  dne 7.12.2016 –  povsem brezpredmeten in  nima
nobene veljave, razen da nedvoumno izraža sovraštvo do naše družine in slovenskega
naroda nasploh.
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Naša družina je zaradi vseh teh krivičnih postopkov morala hudo trpeti več kot 4 leta.
Močno  sva  si  starša  prizadevala  rešiti  našo  družinska  problematiko,  katero  so  nam
nakopali na glavo ta šolski inšpektorat, razredničarka Barbara Lavrič, Katarina Kotnik,
ravnatelj Kavtičnik, Zoran Jankovič, župan Ljubljane, CSD Šiška, policija in tožilstvo ter
moja mama Darja Kušlan in njen mož Peter Kušlan. 
Berite: www.predsednica.si/kronika.htm 

Sedaj po vsem tem pa vi FURS iz Murske Sobote nastopate kot strela z jasnega s tem
negativnim postopkom ponovno proti naši družini !!!??? Moj mož Boris Valenčič je šele
sedaj  izvedel,  preko  FURSa  Muska  Sobota,  da  ima  blokado  na  njegovem  TRR.
Priporočene pošte, kot kaže ni prejel ali je ni uspel prevzeti in se bo da to dejstvo tudi
on pritožil, ter zahteval povrnitev že nekaj pobranega denarja.

Boris  Valenčič,  moj  mož  je  zapisal  na  svojem FB  profilu  glede  novih  vrst  KORONA
VIRUSOV; LUČ NA KONCU TUNELA, novi sev Korona virusa!
www.facebook.com/boris.valencic.9/ 

Tako pojmovanje te problematike so pričeli KOPIRATI slovenski politiki, ta fraza se sedaj
pojavlja tudi drugod po svetu, celo v Španiji.

V tem primeru te zadeva moj mož Boris Valenčič trdi, da se zgodovina ponavlja in da je
ta vaša zadeva, LUČ NA KONCU TUNELA zadeve  II K 574/2017; NOVI SEV GENA ODILA
GLOBOČNIKA, kateri je vsilil Adolfu Hitlerju zažiganje JUDOV v krematorijih, torej boljših
ljudi od sebe! Tudi slovenski komunisti so tedaj podpisali pakt z Adolfom Hitlerjem!

Kako to, da je Janezu Janši iz slovenskega šolskega programa uspelo izbrisati primer
Judinje DNEVNIK ANE FRANK !??? odgovor: www.predsednica.si/patrizia.htm 

Zakaj se ta šolski inšpektorat ne ZGANE??? Zakaj se v slovenske šole vsiljuje srbski
jezik in ne jeziki sosednjih držav??? … ostudno!

Prav tako je Barbara Lavrič na sodišču zahtevala od sodnice, da nam NE SME NIKAKOR
DATI PRAV... Kaj takega, da na obravnavi neka razredničarka UKAZUJE sodnici, kaj mora
delati in kako razmišljati! Vsilila je sodnici še en list papirja in kdo ve kaj je na njem
pisalo ??? Prav tako je iz Barbare Lavrič kar ŽAREL ostudni gen ODILA GLOBOČNIKA,
sovraštvo boljših od sebe. Sodnici na tem sojenju  II K 574/2017 je tudi razlagala, da je
oče Boris Valenčič INDOKTRINIRAL svojega sina Borisa s sledečimi zadevami:
www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf  
www.monarh.si/mediji/7d/1-7d.jpg 
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Iz  vsega  tega  in  dejanskega  dogajanja  v  slovenskem šolstvu  lahko  zaključimo,  da
slovenstvo  nima  več  nobene  veljave  v  kolikor  ni  povsem  podrejeno  napačnim  in
vsiljenim  komunističnim  interesom,  zgolj  zaradi  tega,  da  se  lahko  ropa  in  uničuje
slovenski narod ter tako dosledno vrši genocid nad njim. 

S to potezo je šolski inšpektorat z zadevo  št. 0610-091-2016 z dne 7.12.2016, izzval
mene Martino in Borisa Valenčiča, da ponovno predava obsežno in razširjeno kazensko
ovadbo proti Zoranu Jankoviču, Jožefu Kavtičniku, Barbari Lavrič, Katarini Kotnik, Mariji
Tovornik iz CSD Šiška, proti moji mami Darji Kušlan in njenemu možu Petru Kušlanu ter
tudi proti šolskemu inšpektoratu, zaradi ZLOČINOV PROTI ČLOVEŠTVU.
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Verjetno se bo na ta seznam uvrstil tudi Borut Pahor, kajti prav on je ta šolski aparat kar
naprej hodil spodbujati in povzdigovati. 

Najin sin Boris uspešno zaključuje osnovno šolanje v Italiji in se je vpisal tudi že naprej
v šolanje za elektrotehniko in elektroniko.

Predvidevam, da s to zadevo želi  ta šolski  inšpektorat le ponovno delati  škodo naši
družini  ter  vplivati  tako,  da bi  bili  ponovno le  žrtve njihovega novega seva gentske
zasnove ODILA GLOBOČNIKA.

Povsem nerazumljivo je tudi  dejstvo,  da nas preko FURSa na ta način izsiljujejo za
plačilo povsem neupravičene kazni in to v najslabših gospodarskih pogojih sredi neke
„grozne epidemije“ v kateri nimamo niti denarja za dostojno preživetje.

Midva  z  mojim  možem Borisom sva  prepričana,  da  za  tem  stojijo  prekriti  mafijski
interesi policije in znanih „političnih veljakov, gangsterjev“ kateri zganjajo nasilje vse
povsod  po  Sloveniji,  vršijo  izolacije,  sabotaže  ter  splošno  uničevanje  slovenskega
človeka.     

Že velikokrat smo se obrnili na vse mogoče institucije v Sloveniji in na ministrstvo za
pravosodje, vendar od nikogar nismo prejeli pomoč v smislu in cilju pravice !
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf 

Prav zaradi tega in številnih policijskih izkušenj, katere smo doživeli na lastni koži, sva z
mojim možem prepričana o policijsko političnih zarotah proti nama.

TODA BOLJŠA SVA OD VAS ! PREVERITE:
www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y 
www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY 
www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg 
www.freetime.si/karikature/naslovna.htm 
www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 
www.monarh.si/linux.htm 
www.monarh.si/praznik.htm 
www.monarh.si/dnar-nazaj.mp3 
http://www.monarh.si/merkel-wagen.mp3 
www.predsednica.si/kronika/patuljak.htm 
www.monarh.si/batine.htm 

Tako nekako pa je „vodilna podoba“ vladavine nekih povsem norih ljudi:
www.monarh.si/newage/index.htm 

Ta  pritožba  bo  posredovana  tudi  številnim  drugim,  vrhovnemu sodišču,  medijem in
šolskemu inšpektoratu.

Martina Valenčič                                              Boris Valenčič

vsa naša problematika se nahaja na naslovu: www.predsednica.si/kronika.htm 
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