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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 

Zahtevam izplačilo nadomestila za izgubljen promet v znesku 300.000,00 evro.

Namreč imam podjetje Adriagraf d.o.o., zadnji dve leti je bil promet podjetja
porazen. Nikakor si ne morem izplačati nobene plače, kakor tudi ne plačevati
prispevke za ZZZS. 

Moje  podjetje  se  ukvarja  s  promocijo  turizma;  www.adriagraf.eu -
www.latuavia.eu  -  www.freetime.si .

Glede na to,  da ste  zamolčali  možnost,  da je  možno v  okviru  posameznih
podjetij obiskovati gostinske lokale, naj si bodo malice ali kosila za delavce in
zaposlene v istem podjetju, je nastala izredna gospodarska škoda za številne
gostinske lokale, prav tako za nas, kateri se ukvarjamo s promocijo. 

Kot dodatno možnost v teh časih, vidim še v tem, da bi vozila na degustacije
goste iz nekih podjetij v manjših skupinah. Prav gotovo bi bila v vsem tem
precej uspešnejša z mojim delom v okviru Adriagraf d.o.o.. Sedaj tudi tega ne
morem, saj sem ostala povsem brez financ, da bi investirala v novo ustrezno
vozilo z B kategorijo.

Početje  Zdravka  Počivalška  in  Janeza  Janše  je  prav  gotovo  le  izraba  te
svetovne  epidemije  izključno  za  lastne  finančne  nelegalne  podvige,  kar  je
prepoznala že tudi širša slovenska javnost. 

Kot  sva  z  mojim  možem  Borisom  Valenčičem  že  velikokrat  predstavila
Slovencem, da je ta Corona epidemija povsem izmišljena ter vsiljena svetu s
strani naj ekstremnejših imperialistov, torej Ameriške in Evropske mafije. Ti
imperialistični mafijci  uničujejo predvsem države katere so okupirali  z NATO
zvezo,  potem  postavili  svoje  hlapčevske  LIDERJE,  da  so  lahko  negativno
upravljali z vsemi temi državami. Sedaj so si izmislili to virusno epidemijo s
katero  bi  dokončno  uničili  vse  podjetniške  dejavnosti  v  državah  z  NATO
okupacijo,  celotne  narode  in  države  spravili  v  težka  psihična  stanja   in
brezizhodnost , zatem bodo zanetili še vojno z Rusi in Kitajci, ter tako pobili ¾
svetovnega  prebivalstva.  Do  sedaj  je  Amerika  in  ta  Evro  Atlantska  mafija
zanetila vrsto vojnih žarišč in pokolov v severni Afriki in na bližnjem vzhodu.

Tudi  Italija  je  izredno  gospodarsko  uničena,  prav  zato  ker  bosta  Italija  in
Slovenija imele poglavitno vlogo za napad na Ruse, kakor tudi druge države v
bližini Rusije.  
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Janez Janša bo pričel  javno provocirati  Putina, Evro Atlantska mafija pa bo
nahujskala ruske demonstrante,  da vzklikajo Janez Janša...  Zadeva se v to
smer odvija že nekaj časa, zato se je vrnil v Rusijo tudi Aleksej Navalni.

Za vsa ta dogajanja je najbolj ustrezen čas, predsedovanje Slovenije evropski
skupnosti.    

Slovenski  politiki  so  povsem  brez  vezni  „jajčmani“,  prav  tako  slovenska
policija, ljudstvo pa le nemo strmi, kdo bi vedel kam.

Torej vrnimo se k moji zahtevi. 

V kolikor v osmih dneh ne dobim pozitivnega odgovora na to mojo zahtevo za
plačilo  nadomestila,  se  bom  obrnila  na  številne  gostince,  da  naredimo
skupinsko tožbo zaradi vaših negativnih in nelegalnih mahinacij.

Martina Valenčič                                           Boris Valenčič  

berite še, vse o naših družinskih težavah:
www.predsednica.si/kronika.htm  

spoznajte Janeza Janšo:  www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 
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