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VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO, Trg OF 13, 1000 Ljubljana 

zadeva: KAZENSKA OVADBA 

1- proti EVGENIJI CARL, novinarki TV Koper
2- proti ODGOVORNEMU OSEBJU TV KOPER
3- proti RTV SLOVENIJA in TV KOPER

Od VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA zahtevam, da se uvede najstrožji
kazenski  postopek  proti  navedenim,  zaradi  ZLOČINA  PROTI  ČLOVEŠTVU  in
ORGANIZIRANEGA KRIMINALA.

Dne 16.oktober 2019 je TV Koper objavil zločinski TV posnetek, katerega je
mogoče si ogledovati na internetnem naslovu:

www.facebook.com/tvkoper/posts/10156678869643008 

Pod tem video posnetkom se nahajata še dva moja komentarja:
www.predsednica.si/kronika/kraja-avtorskih-pravic.pdf 

Ta isti video posnetek se nahaja še na strežniku RTV Slovenija – TV Koper.

Ta  video  posnetek  predstavlja  ZLOČINSKO -  ZLONAMERNO širitev  ostudnih
laži, sabotažo, nasilno dominacijo nad menoj, zaničevanje in poniževanje moje
osebnosti ter mojega poštenega dela, krajo mojih avtorskih pravic in te moje
lastnine,  grobo zlorabo ustavnega prava,  totalitarno zlorabo poslanstva RTV
Slovenije in TV Kopra. Prav tako je tarča poniževanja in zaničevanja TV Kopra
moja žena Martina Valenčič, katera je Slovencem in vsej Sloveniji predstavila
najboljši  program  v  smislu  napredka  Slovenije,  katerega  žal  ni  od  drugih
politikov,  predvsem le ropajo in kradejo Slovenski narod. Nikomur tudi ona ni
naredila nič slabega, le dobro. www.predsednica.si in www.zml.si .

Več kot 40 let se ukvarjam s politiko za dobrobit Slovenije in vsega sveta in
dosegel  sem zavidljive rezultate, zaradi  tega me NAKLEPNO uničujejo Milan
Kučan in njegovi VELIKO SRBSKI PRIPADNIKI TER NJIHOV ZASEBNI INTERES,
njihovi  slovenski  hlapci,  iz  tega  naslova  tudi  „požrtni“  slovenski  podjetniki,
katerim ni mar za Slovenijo in Slovenstvo. 
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Milan Kučan in njegova razbojniška tolpa si  predstavljajo,  da smo prav vsi
njegova lastnina, tako v duhovnem kot materialnem pomenu.

Osamosvajanje Sloveniji sem povzročil jaz, ko sem 25.maja 1988 predstavil
vsemu svetu dejanski problem Slovenije in drugih narodov v enako težavnih
razmerah, predvsem vzhodno evropskih držav v sestavi SOVJETSKE ZVEZE. 
www.monarh.si/ch/gech.pdf in www.monarh.si/ch/index.html 

Nekateri mediji o meni: www.monarh.si/mediji/index.htm 

Vodilo in smisel moje politične ter svetovne usmeritve je predstavljen v SEDEM
KRAKI ZVEZDI, katero sem v celoti zasnoval jaz, Boris Valenčič:
www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf 

K tej moji viziji sveta in Slovenije je pristopila tudi moja žena Martina Valenčič
in imava 3 najine otroke.

… se nadaljuje
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