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

Nova Gorica, dne 2. 2. 2020

OKROŽNO SODIŠČE, BPP, služba za brezplačno pravno pomoč
Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica

zadeva: Bpp 28/20, z dne 28. 1. 2020

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA: 

Na  vsa  ta  vaša  vprašanja  smo  že  podali  obsežne  odgovore  v  dopisu,  kateri  vam  je  bil
posredovan: ZAHTEVA ZA ODŠKODNINO – dopolnitev odvetnika Luke Žiberna 
www.predsednica.si/kronika/dopolnitev.pdf - www.predsednica.si/kronika.htm 

1- Glavni povzročitelj  škode je  tožilstvo,  katero je povsem zločinsko vodilo gonjo proti  naši
družini, za tem na koncu pa še NEUTEMELJENO naredilo obtožni predlog, oz. sestavilo dne, 14.
12. 2016 takšno  obtožbo proti nama Borisu in Martini Valenčič.

Ta obtožni predlog je vsebinsko in dejansko povsem ne osnovan, veliko škodo je sicer naredila
Marija Tovornik, katera je skupaj z OŠ Miška Kranjca, Darje in Petra Kušlana, preko šišenske
policije  povsem  brezumno  in  agresivno  organizirala  zločinsko  in  krivično  gonjo  skupaj  s
tožilstvom proti nama Borisu in Martini Valenčič. Prav nasilno se je obnašala tudi do pediatrinje
dr. Avsenik iz zdravstvenega doma Ljubljana Šiška, od katere je z vso besedno agresijo hotela
krivično sodelovanje dr. Avsenik, da se mora udeleževati nekih okroglih miz, katere organizira
skupaj s tožilstvom ter, da mora dr. Avsenik podati negativno mnenje za najine otroke. Marija
Tovornik  je  na obravnavi  na sodišču v tej  zadevi  tudi  jasno povedala,  da je  izdala  sklep o
odvzemu najinih otrok, Borisa in Martina Valenčič.  

Tožilstvo je že od samega pričetka tega brezumnega in zločinskega početja sodelovalo, zato je
za tako nastalo situacijo povsem odgovorno za takšen izid in posledice te zadeve II K 574/2017.
S svojo agresijo, nasiljem in brezumnim početjem je tožilstvo zatem še nadaljevalo in naredilo
4. 7. 2018 pritožbo na oprostilno sodbo okrajnega sodišča 25. 5. 2018 in tudi višje sodišče je
dne 8. 11. 2018 potrdilo oprostilno sodbo okrajnega sodišča. 

Torej je povsem dokazano, da je glavni krivec tožilstvo za to podlo in spodletelo gonjo proti
nama Borisu in Martini Valenčič.

Dne 1.5.2016, sem Boris Valenčič sestavil kazensko ovadbo z obrazložitvijo
www.monarh.si/kovadbazj.htm in jo poslal  na  VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO, TRG OF 13,
1000 LJUBLJANA proti;

1 - Zoranu Jankoviču, županu Ljubljane
2 - Jožefu Kavtičniku, ravnatelju osnovne šole Miška Kranjca,
      Kamnogoriška c. 35, 1000 Ljubljana
3 - Barbari Lavrič Ravbar, razredničarka 4a v osnovni šoli Miška Kranjca,
     Kamnogoriška c. 35, 1000 Ljubljana
4 - Mariji Tovornik Vrhovec, center za socialno delo,
     Ljubljana Šiška, Celovška 150, 1000 Ljubljana

Dejstvo je,  da te  moje ovadbe NOČE tožilstvo procesirati,  tudi  odgovora na to nisem prijel
nobenega. Tudi to je dokaz, da je glavni krivec in povzročitelj našega trpljenja ter vse nastale
škode tožilstvo. 

2- Do nastanka škode v tej zadevi II K 574/2017 je prišlo že praktično pred 1. 5. 2016, ko sva si
bila Boris in Martina že povsem na jasnem, da nama hočejo na zločinski način, tožilstvo, policija
in Marija Tovornik ugrabiti najine otroke Borisa in Martina Valenčiča, takoj takrat sva jih zaščitila
pred  vsemi  temi  kriminalci  tako,  da  sva  jih  odpeljala  v  Italijo,  kjer  se  še  danes  šolajo  v
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italijanskih šolah. Za vsa ta dobra dela Italije, se Italiji globoko zahvaljujeva, zato če se bo le
izkazala možnost pridobitve italijanskega državljanstva, bova to tudi naredila. Najini otroci nama
pomenijo največ na tem svetu, zato se bova za njih borila do zadnjega trenutka.

3- Škodne posledice so nastajale iz te zadeve  II K 574/2017 že pred 1. 5. 2016, saj smo morali
prekiniti  vso  naše  podjetniško  poslovanje  in  projekte,  zapustiti  naše  stanovanje  in  sedež
podjetja Adriagraf d.o.o. v Ljubljani. Ta odgovor se navezuje na prejšnje vprašanje.

NEUPRAVIČEN GONJA proti nama Borisu Valenčiču traja že 40 let, proti Martini Valenčič pa 15
let, torej od kar se midva poznava. Vse to je globoko povezano z zadevo  II K 574/2017.

Vse to opisujeva na internetni strani; www.predsednica.si/kronika.htm , vzemite si čas in berite,
prav na tej strani je kar se da obsežno opisana prav ta problematika in posledice v zvezi zadeve
II K 574/2017. Povsem nesmiselno bi bilo vso to vsebino z dokaznimi materiali tiskati še na
papir ali podvajati se, s ponovnem pisanjem teh dejstev.

4- Škoda se odraža predvsem v neznanskem trpljenju naše celotne družine in nismo nikakor
pričakovali, da ste Slovenci zmožni takšnega ZLOČINSKEGA POČETJA IN NASILJA nad družinami
in otroci. 

Škoda se kaže tudi v materialnem smislu, kar vse smo obsežno že opisali v dopisu, katerega
smo posredovali tudi vam; www.predsednica.si/kronika/dopolnitev.pdf in 
www.predsednica.si/kronika/odskodnina.htm . Berite, prosiva!

5- Protipraven je ta celotni proces tožilstva v tej zadevi II K 574/2017, saj je prav ta zadeva
pričeta  s  strani  organiziranega  kriminala,  katerega je  URADNO izvajalo  tožilstvo,  po  nalogu
„politike“. Berite: www.predsednica.si/kronika.htm

Seveda v ozadju tega stojita Milan Kučan in Zoran Jankovič.

6- Odgovor na to vprašanje si postavite kar sami sebi, saj ste vi nam plačali Luka Žiberno, kateri
je dal zadevi pravno mnenje. Takrat takšnega vprašanja niste postavljali, torej sedaj zavajate in
hočete naju izrabljati še za „tepca“, saj se ne spoznava na vaše „zvijače“, variante v pravnem
smislu. 

7- To vprašanje se nanaša na prejšnje in tudi na to vprašanje si odgovor poiščite kar na vašem
sodišču, v tem in predhodnem postopku za BPP.

Zaključek:

Kot je razvidno iz tega vašega zahtevka za dopolnitev, sva mnenja da se politična gonja proti
nama nikakor ne bo zaustavila. 

Nikakor se ne bojiva, da bova izgubila bitko s tožilstvom, kot želite to možnost nama vsiliti, zato,
da nebi plačali odvetnika z BPP. Nasprotno temu sva midva mnenja, da se vi bojite, da bi res
prejela odškodnino, zato to ne moreva razumeti drugače kot da gre pri tej zadevi za ponovno
sabotažo. Midva nisva nikogar oškodovala, zato se nimava ničesar bati. Hudo močno pa smo
oškodovani mi vsi, naša celotna družina.

Pajdaši  Milana  Kučana  in  Zorana  Jankoviča  lahko  počnejo  vsa  mogoča  kriminalna  dejanja,
pošteni ljudje pa ne smemo niti preživeti! 

Sodišča, policija, tožilstva in mnogi drugi, jim vsa ta ekstremna in nagnusna početja pomagate
ustvarjati!

Boris in Martina Valenčič
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