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P R I T O Ž B E na MINISTRSTVO ZA FINANCE
www.predsednica.si/kronika/martinams.pdf

www.monarh.si/bfursms.pdf

Glede na vašo zahtevo za dopolnitev pritožb zaradi navedene zadeve, vam sporočava
sledeče:
Popolnoma zaradi iste zadeve sem bila 2 x obravnavana, enkrat pri tem šolskem
inšpektoratu z 24.6.2016 in še na okrajnem sodišču v zadevi:
II K 574/2017 www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf
V sodbi na okrajnem sodišču sva bila vsega oproščena, pa tudi zaradi tega kar navaja ta
šolski inšpektorat.
Tudi višje sodišče je potrdilo oprostilno sodbo:
www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf
Po večletnem POVSEM NEZAKONITEM preganjanju naše družine, smo sedaj le uspeli
poiskati tudi dokumente s povsem neupravičenimi grožnjami, da bova midva starša
Boris in Martina dobila kazen zaradi tega ker sva izpisala najinega 1 sina iz OŠ Miška
Kranjca v Šiški. Midva sva se izognila le komunističnim napadom in gonje iz te šole tako,
da sva Borisa vpisala v šolo v Trstu v Italiji.
Okrajno sodišče v Ljubljani je preverilo dokaze in naju povsem oprostilo tudi te že
predstavljene laži katere navaja ta šolski inšpektorat.
OŠ Miška Kranjca in pa ta šolski inšpektorat sploh ne skrivata odkritega sovraštva proti
naši družini, izražala sta se povsem sadistično in izprijeno, čeprav smo jim posredovali
vse dokaze za vpis v šolo v Italiji
Noben najin odgovor jih ni zadovoljil: www.monarh.si/osnovnasola.htm
Med sojenjem sva zahtevala še, da ta šolski inšpektorat posreduje celotno predstavljeno
problematiko na okrajno sodišče na zadevo II K 574/2017.
Na to najino željo so se iz tega šolskega inšpektorata odzvali ponovno le z sadističnim
odgovorom, da tega ne bodo naredili. Zatem je to dokumentacijo pridobila sodnica,
katera je vodila ta sodni postopek.
Pritožbo, z dne 12.2.2021, naslovljeno vam smo posredovali tudi temu šolskemu
inšpektoratu in se sploh ne odziva. Ista zgodba tudi po tolikih letih, tako, da je ta

komunistični sadizem in sovraštvo še vedno močno ustoličeno v Sloveniji, proti nam
avtohtonim Slovencem.
Naj vam pojasnimo še to, da smo kazensko ovadbo na DRŽAVNO TOŽILSTVO naredili že
zdavnaj: www.monarh.si/kovadbazj.htm , 1.5.2016, pa se tožilstvo sploh ne odziva,
tako, da je jasno razvidno, da ste vsi skupaj s Kučanom, Janšo in ostalimi
komunističnimi kriminalci le ena grozljiva mafija, katera nas ljudi sploh ne upošteva, nas
le na vso silo protipravno preganjate, iz sebe komajda iztiskate puhle besedice, kako bi
olepševali vaše premočrtno sadistično nasilje. Tudi na ministrstvu za pravosodje smo
posredovali že neštete dopise in dokazovali vaša mafijska nasilja nad našo družino, pa
tudi to ne pomaga nič. Z vso to gangstersko navlako bo potrebno urediti na bolj trd
način, kajti le z lepimi besedami je dokazano to povsem NEMOGOČE.
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm
Slovenska policija je povsem šizofrena mafija, katera mora podpirati gangsterja Milana
Kučana in Janeza Janšo ter njuni tolpi, proti ljudstvu. Prav tako se obnašate na FURSu in
na inšpektoratih.
Kje in kako bi vam ZDRAVA PAMET dala pravico, da napadete našo družino, katera ni
vpletena v nobene vaše kriminalne izcedke.
Najin starejši sin Boris je bil v šoli prav dober, obiskoval je pevski zbor RTV Slovenija,
gimnastiko, karate klub, pel še v šolskem pevskem zboru, obiskoval šolski lutkovni
krožek, dobil bralne značke, skratka bil je vseskozi pozitivno usmerjen in aktiven. Še
danes je: www.monarh.cc Ves čas ste mene hoteli prikazovati z nekim negativnim
nekomunističnem „vedenjskem“ vzorcem, katerega pa ne znate opisati, samo „bluzite
bluzijade“! Berite: www.monarh.si
Starša sva nadvse srečna in se vam kljub vsem MUKAM smejeva v BRK, vaši
komunajzarski „ureditvi“, da sva uspela rešiti najine otroke pred navedeni
komunističnimi zločinci, da sva uspela zmagati še na sodišču v zadevi II K 574/2017.
Tako je naša družina ostala skupaj, starejši sin obiskuje že elektrotehniško šolo v Italiji
in bo študij elektrotehnike nadaljeval tudi v Italiji.
Vaš Kučan in Janša ter njune tolpe naj vas NEPOKONČNEŽE kar obdelujejo še naprej,
mojo družino pa ne bosta več, prav tako ne vi in njihovi HLAPCI.
www.predsednica.si/patrizia.htm
Kakšen teden nazaj smo se pogovorili z glavnim inšpektorjem za šolstvo Simonom
Slokanom in ta nam mi je zatrdil, da bodo to zadevo obravnavali ponovno, v kolikor
boste vi FURS se obrnili na njih. Torej odstopite jim celotni primer Martine in Borisa
Valenčiča v ponovno odločanje, sicer se moramo obrniti na višjo instanco, vrhovno
sodišče in še ustavno sodišče, zatem pa na evropsko sodišče, zahtevali precejšnjo
odškodnino, naredili pa proti osebam iz tega inšpektorata kazenske ovadbe.
Pozivamo tudi vas, da nas razumete in kakorkoli pozitivno ukrepate.
LP Martina in Boris Valenčič

