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OKRAJNO SODIŠČE V NOVI GORICI, Prvomajska 50, 5000 Nova Gorica

zadeva: I Kpd 44468/2017-23

NOV DIRIGIRAN POLICIJSKI NAPAD IZ LJUBLJANE

V zvezi te zadeve vas obveščava, da sva vaše vabilo za dne 22.3.2018, prejela 13.3.2018. Dne 
14.3.2018 sva se zglasila na okrožnem sodišču v Novi Gorici, da bi tako lahko dobila zagovornike 
po uradni dolžnosti.

Na kratko bi vas želela seznaniti z dejstvi, kateri so v popolnem nasprotju s policijskimi izjavami, 
oz. z njihovo kazensko zadevo katero so podali na tožilstvo. 

V tej zadevi sva že podala tudi najini izjavi na policiji in so naredili policijske zapisnike.

Namreč povsem edini in glavni razlog naše vrnitve v Slovenijo je bil pridobivanje  dokumentov in 
njihovo posredovanje v Švico, ker se nama je tam rodila hčerkica Patrizia 31.5.2017. Švicarske 
oblasti so nama naložile res težko nalogo, morala sva zbrati na kupe družinskih dokumentov, jih 
prevajati, se poročiti, delati apostile – overovitve itd..

Naš namen sploh ni bil se vrniti v Slovenijo, saj smo bili tukaj že preveč hudo trpinčeni s strani 
tajnih  policijskih  postopkov,  katere  jim  je  narekovala  slovenska  kriminalna  politika.  Ni  bilo 
mogoče več vzdržati tega nasilja, zato sva se odpravila v tujino, da bi zaščitila naša življenja in 
obstoj najine družine. Prisilno sva morala zapustiti  najin dom, najino delovno okolje in dom 
celotne družine. Po rojstvu najine hčerke Patrizie sva hotela ostati na Bodense, med Nemčijo, 
Avstrijo  in  Švico  ter  tako nadaljevati  najino  delo  v  smeri  turizma,  kar  vse  sva že delala  v 
Sloveniji. 

Nisva si niti predstavljala kakšni problemi naju čakajo zaradi novega rojstva hčerke. Mislila sva, 
da bova lahko hitreje  pridobila  vse  zahtevane dokumente  za  švicarske  oblasti.  Švicarji,  oz. 
delavec  matičnega  urada  v  Luganu,  Luca  Venturi  je  tako  zakompliciral  to  zadevo,  da  sva 
posumila celo, da je bil pokupljen s strani Slovenije oz. Kučana in Jankoviča, zaradi tega sva ga 
v Švici prijavila na policijo, sodišče in zvezno vlado. Rojstni list nama je izdal šele 10.11.2017. 
Ta Luca Venturi od tedaj ni več zaposlen v tem matičnem uradu, niso nama še znani razlogi – 
zakaj.

Oba starša sva sedaj vpisana v rojstni list najine hčerke v Švici, vendar šele 23.1.2018.

Najinega starejšega sina Borisa sva hotela vpisati v osnovno šolo v Švici, Nemčiji ali Avstriji, kjer 
smo imeli namen živeti in nadaljevati najino delo. 

Zadeva glede rojstnega lista se nam je na vso našo žalost tako zavlekla, da sva morala ostati 
nekje na meji med Italijo in Slovenijo, zato sva sina ponovno vpisala v italijansko šolo in sedaj 
čakamo le še, da bo to šolsko leto zaključil in se takoj odselimo čim dlje od Slovenije, ker v 
Sloveniji se uveljavlja novi komunizem, izbris slovenske nacije, uničevanje zasebnih podjetij, tihi 
izgon Slovencev iz Slovenije ter načrtno priseljevanje drugih nacij. S takšno umetno „urejeno“ 
Slovensko „državo“ nočeva imeti ničesar skupnega, nama noben denar iz takšnega naslova ne 
pomeni nič. Res je, da imava še podjetje Adriagraf d.o.o. v Sloveniji, tudi tega imava rada kakor 
tudi najine stranke, vendar ne dosegava več prometa, le 10.000,00 evro letno. Tudi slovensko 
ljudstvo naju ne podpira, tako, da sva ugotovila še to, da sva tudi na političnem področju delala 
vse zaman, Boris 40 let in Martina približno 12 let. 



Okoli  1.  maja  2016 smo se  bili  prisiljeni  izseliti  iz  Slovenije,  ker  so  Zoran  Jankovič  in  OŠ 
osnovana šola Miška Kranjca izvedli povsem neupravičen in odurno umazan ter zahrbten napad 
na najina otroka, Borisa in Martina. Nama ljubezen do najinih otrok pomeni največ, zato smo se 
takoj morali odmakniti iz Slovenije v Italijo. Na silo smo morali zapustiti naš dom v Ljubljani na 
ulici Bratov Babnik 14. Berite: www.predsednica.si/kronika.htm

V Italiji nismo imeli sreče ne v Trstu, ne v Gorici, da si bi zagotovili ustrezno stanovanje, kljub 
temu, da sva ga iskala na 1000 načinov. Najbolj sva seveda iskala ustrezno stanovanje v Italiji, 
toda nikakor nisva bila uspešna, saj Italijani hočejo 3 najemnine v naprej, tekočo najemnino, 
eno in pol ter ddv pa še agencija, kar pomeni, da moraš imeti še denar za tekoče preživetje, vse 
skupaj minimalno od 7 do 10.000,00 evro, sicer takega manevra ne moreš nikakor izpeljati. 

Midva  Boris  in  Martina  Valenčič  sva  samo  delala  in  ničesar  ukradla,  zato  takšnih  financ  v 
Sloveniji nisva mogla nikakor pridobiti v tako izredno zaostreni gospodarski situaciji. Tudi v Italiji 
ne, ker je v Italiji gospodarstvo postalo tudi izredno oteženo.

V  Sloveniji  so  nam  dolga  leta  in  neprestano  izginjale  pisemske  pošiljke,  izginjali  E-maili, 
prestrezani so bili najini telefonski klici, zvonilo je v prazno, neprestano so naju prisluškovali in 
hujskali  vse mogoče ljudi  proti  nama, uničevali  najino delo na področju turizma, kakor tudi 
uničevali  najino delo s področja politike. Nazadnje pa so izredno nizkotno napadli  še najine 
otroke, tudi v tej zadevi, katero sedaj obravnavate vi.

Policija navaja, da smo živeli v okolici Solkana, nikoli tam nismo prespali v avtu, prav tako nas 
po noči nikoli niso legitimirali ali našli kje v Sloveniji, da bi spali v avtu. Imamo prijatelje in 
znance, poslovne partnerje iz turizma in večkrat smo pri njih tudi kdaj prespali. Kopali in umivali 
smo se tudi v Italiji  na kopališču v italijanski Gorici,  kjer imajo urejene tuše in tudi pokrite 
bazene. Italijani imajo veliko drugih možnosti tuširanja in umivanja po vsej Gorici v njihovih 
športnih klubih in nikoli nas niso spraševali, kdo in od kod smo. Prav tako nas niso italijanska 
policija, Carabineri ali kakšna lokalna policija nikoli preganjali. Vedno so bili do nas le prijazni in 
razumeli naše težave.

V Solkan na Sočo smo se prišli popoldne osvežit, saj je bila poleti huda vročina. Skuhali smo si 
tudi razne jedi na plin. Ni res, da bi pod pipo umivali hčerko z mrzlo vodo, saj le ta ni bila mrzla  
ampak precej topla, takrat je bila res huda vročina in smo tako hčerkico le malce osvežili. Mrzla 
voda je bila Soča, pa so se kljub temu številni otroci v njej tudi kopali. Nismo nikjer zasledili 
napisa; SLOVENSKIM DRUŽINAM PREPOVEDAN DOSTOP DO PITNE VODE.

Nikjer  tudi  nismo  zasledili  napisa,  da  je  ta  prostor  ob  Soči  za  slovenske  družine  strogo 
prepovedan, prav tako ne na igrišču za otroke nasproti Rdečega križa, v bližini šole, kjer so nas 
nadlegovale dve Romunke ali Srbkinje, katere nismo točno razumeli kaj hočejo, ko so napadle 
najinega sina Borisa, ker je pestval sestro Patrizio. Zelo jo ima rad in to počne vedno. Starša 
Boris in Martina sva bila v bližini le 5 metrov oddaljena in sva se takoj približala, saj sva menila, 
da te dve ženske kradejo otroke, ker sta se zares čudno obnašale. V Sloveniji izginja veliko 
število mladostnikov, policija pa ne naredi nič koristnega, ne osnovano napada le takšne ljudi kot 
sva midva. Ni minilo niti 5 minut in že sta prišla neka kriminalista, ženska in moški, začela sta se 
poniževalno  obnašati  do nas,  kar  slikati  po notranjosti  avtomobila  brez vsakega dovoljenja, 
ženska se je še posebej obnašala agresivno. 

Navaja se, da naj bi bil jaz Boris oče tam totalno pijan, vendar to ni nič res. Bil sem že dva krat 
resno in hudo zastrupljen s strani slovenske policije, pozdravil sem se, imam pa problem ker se 
premalo fizično gibam, veliko preživim za računalnikom ker pišem pritožbe in dopise, zato me je 
že več ljudi vprašalo če moram operirat kolke, če sem pijan, če me boli koleno, zakaj šepam itd.. 

Skratka obtožbe, da sem bil tam pijan ali pijanec so povsem neupravičene in neresnične. Naj 
postreže policija z dokazi in ne le z nesmiselnimi blebetanji.

Vse naše perilo, oblačila in ostalo smo redno prali v pralnici v Novi Gorici pri Euro Spinu, vsako 



nedeljo  popoldne  in  tudi  tam  nismo  zasledili  nobenega  napisa,  da  je  kaj  prepovedano  za 
slovenske družine. Tudi avtomobilsko notranjost smo posesali večkrat pri Euro Spinu kjer je avto 
pralnica. Nič ni v avtu smrdelo!

Navaja se, da smo se nahajali v baru na Rjavčevi cesti. Ne navaja pa se točno kje in zakaj  
sploh!? Takšno namerno skopo navajanje kot ga nudi tožilstvo, že kar vsiljuje tezo, da smo se 
nahajali v kašnem nočnem baru z otroci, saj omenja brez vsake osnove neke negativne vzorce 
najinega vedenja.  Vsako jutro ob 8 uri smo bili v Uni Baru, klub upokojencev, kjer smo imeli na 
razpolago prazno sobo za delo na računalniku, na internetu zaradi našega dela v turizmu, da 
smo lahko tako tudi kaj zaslužili. Smo pošteni ljudje in le z delom služimo denar. Tam smo pili le 
kavice in mleko za otroke. Zakaj tožilstvo ne predlaga pričanje delavke, katera nas je stregla in 
zakaj tožilstvo ne predlaga zaslišanja še dveh drugih policistk, katere so bile prisotne tega dne, 
9.8.2017 ob 9 uri skupaj z Gorazdom Perdihom. 

Tožilstvo razpolaga le z lastno negativno in negativnim početjem policije in to nikakor ni mogoče 
obravnavati v nobenem kazenskem postopku.

Martina je bila tam nekaj ur dnevno, avtomobil smo imeli parkiran pri odprtem oknu, tako, da 
sva Boris in Martina lahko takoj komunicirala, oče Boris pa sem bil pri otrocih. Ob 9 uri zjutraj 
smo odšli v Supernovo v Mercator po hrano za ves dan, ker se Supernova odpre šele takrat.

Spornega dne, 9.8.2017, ko nas je točno pred 9 uro zjutraj obkolila in napadla policija, ni bila 
Patrizia v nobeni bundi, kot se to navaja. Prav tako ni imela nobenih izpuščajev, to je povsem 
lažna in izmišljena navedba tega policista Gorazda Perdiha. Pri zdravnikih v bolnici je ta policist 
navajal lažne podatke in vsiljeval neke bolezni, da ima najina hčerka že več dni kožne izpuščaje. 
Otroka so pičili morda le trije komarji, tako je izjavila zdravnica v bolnici v Šempetru tega dne,  
prilagamo zdravniški izvid.

Ker so nas tega dne 9.8.2017 ravno ob 9 uri zjutraj zadrževala policija več ur, nikakor nismo 
uspeli kupiti hrane za nikogar od nas, niti za otroke, je povsem normalno, da če je človek lačen, 
reče; lačen sem, takoj ko pa sem si vzel priložnost za trgovino, sem odšel skupaj z otroci iz 
bolnice v trgovino po hrano. Ravno ko smo pred trgovino Mercator v Šempetru skupaj z otroci  
jedli, me je že klical policist Gorazd Perdih, me spraševal; kam smo pobegnili??? Sedaj pa tukaj 
pišejo te nesmisle o lakoti!

Kje in kako naj bi bila 1.9.2017 najina otroka pomanjkljivo oblečena. Tudi to nam ni nič jasno!

Še najhuje od vsega je očitek ta, da nismo preskrbeli ustreznega bivališča. V Sloveniji v bližini  
Nove Gorice je za nas iskalo kakšno stanovanje ali manjšo starejšo hišo kar veliko ljudi, društev 
in organizacij. Prilagamo tudi odločbo iz upravne enote Nova Gorica.

Vsi navedeni tukaj in še veliko več ljudi, je za nas dejansko iskalo kakšno možnost bivanja;

Erik De Falco, predsednik društva TD Solkan - Branko Beligar, Kmetija pri Rjavčevih, Nataša 
Cernatič, Lastnik pralnice Franko poleg Eurotona, Restavracija Ivan, Ivica Žmirić - Renče, Kogoj, 
Andreja - Renče, številni goriški lokali...  kelnarce, Kartias Gorica Italia,  Karitas Nova Gorica, 
železničarski dom v Gorici, Presta, mladinski dom v Novi Gorici, agencija Mistral, so še številni  
drugi, kateri so nam posredovali informacije.

Stanovanje ali manjšo hišo sva iskala tudi v okolici Nove Gorice in italijanske Gorice po številnih 
vaseh, po vseh elektronskih medijih v Sloveniji in Italiji.

Ne navedeni, niti midva nismo bili nikakor uspešni, ker s komerkoli smo govorili po telefonu in je 
že kazalo, da bomo zadevo rešili, je potem postala ta zadeva popolnoma nerešljiva, več kot 
očitno nas je prisluškovala policija in nahujskala najemodajalce proti nam, sedaj pa se navaja, 
da sva midva krivca. Res vsega poštenja vredna policija, kjer so številni lopovi v politiki zaščiteni 
s  strani  policije.  Iz  izredno slabega in  negativnega policijskega  dela  izhaja  posledično  velik 
problem še ta, da je vse več takšnih ljudi, kateri stanovanje in hiše sploh ne oddajajo več, 



odločili  so  se  le  za  prodajo,  zato  imajo  raje  prazno.  Vsa  slovenska  policija  je  še  vedno 
naklonjena „socialistični“ ideologiji, usmerjajo pa jo tisti, katerim je socializem samo farsa, da 
lahko ljudstvo  še  naprej  ustrahujejo,  njihov glavni  in  osnovni  namen pa je  seveda ropanje 
ljudstva. Zaradi teh dejstev slovenska policija sploh ni hotela braniti zasebnega gospodarstva in 
so ga tako lahko „socialistične sile“ brez problemov popolnoma uničile. 60.000 zasebnih podjetij 
je uničenih, to je kruta resnica, pogubna za Slovenijo.

Za družine nihče več noče niti slišati. Kradejo le otroke in to je vse. Tudi to je krivda slovenske 
policije, ker pravih kriminalcev sploh ne preganja. Za vse naše družinske težave je izključna 
krivda na strani policije. Prilagam vam tudi dopis ministrstva za pravosodje z dne 1.3.2016.

V Italiji ob meji še posebej ne marajo Slovencev, prav tako nas Slovenci z obeh strani meje že 
poznajo, pretežno pa so le nahujskani komunisti  proti nam. Bežimo od Slovenije, ker nismo 
komunisti in tudi ne ponižni kučanisti.

Za nas je v takšni situaciji možnost najti ustrezno bivališče; MISIJA NEMOGOČE!

Le zakaj nam stanovanja ni preskrbela policija, ker je meni Borisu Valenčiču v preteklih 40-it in 
sedaj še naši celotni družini naredila izredno veliko škode in pretirano veliko zla! Policija ima 
nalogo, da me kot politično osebnost čim bolj obremenjuje, izčrpava, psihično maltretira, da bi le 
kako dobil še kakšne infarkte, da bi tako postal nezmožen za nadaljevanje mojega dela. 

Celotna slovenska policija bi morala nujno v obravnavo glede njihovih vedenjskih vzorcev in 
dejanska ugotovitev bi bila, da jih vsaj 50% nikoli nebi smelo delati v policiji!

Zlorabljajo uradni položaj in prejemajo podkupnine, sicer si postrežejo kar sami!

Pišejo kar tako kazenske ovadbe proti poštenim ljudem, pravim gangsterjem si ne upajo blizu, 
še podpirajo jih, tako povsem neupravičeno prejemajo plačo v službi policije! 

Ko predstavim temu policistu Gorazdu Perdihu dejstvo, da midva nisva kriminalca in naj nas 
pustijo pri miru, da nikomur nismo naredili nič slabega, še najmanj pa najinim otrokom, da naj 
gredo raje preganjat kriminalce take kot je Zoran Jankovič, kateri je iz naše družine naredil le 
ŽRTVE tega slovenskega kriminalnega totalitarizma, iz nas ŽRTEV pa hoče ta policija na vso silo 
narediti KRIVCE, se na to omenjeni policist odzove z besedami; PUSTIMO JANKOVIČA! 

Policija  je  glavni  krivec  za  vse  slovenske  težave  in  uničenje  slovenskega  gospodarstva, 
zaničujejo, ponižujejo ljudstvo, tako kot sedaj našo družino, skupaj s tožilstvom pa delajo nam 
krivico, se iz nas in naših trenutnih težav še norčujejo, iz tega proizvajajo malo umne izpeljanke, 
katere bi želeli predstaviti kot kriminalna dejanja. Vse to predstavlja zlorabo uradnega položaja, 
zahrbtno uničujejo najino delo v dobrobit SVETOVNE DEMOKRACIJE in vse te problematike.

V Sloveniji se počutiva tako, kot da se morava opravičevati ADOLFU HITLERJU zaradi tega, ker 
sva delala le dobra dela, ničesar ukradla in nikomur naredila nič slabega.  ... oprosti DOLFE!

Najina ugotovitev in mnenje je, da je ta policijski in tožilski postopek popolnoma zgrešen in 
neutemeljen,  zlo  nameren,  da  hočeta  policija  in  tožilstvo  le  uničiti  našo  družino  po nalogu 
nekoga tretjega, kot to že navajava. 

V tej zadevi ni izkazanega nobenega in nikakršnega kaznivega dejanja, še manj pa kakšnega 
vsaj malo utemeljenega, 

zato predlagava in zahtevava, 
da se ta preiskovalni postopek na tej točki 

takoj zaustavi in prekine.   

Boris in Martina Valenčič
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