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OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica
zadeva: St 1174/2019
Nikakor se ne strinjam s predlagano uvedbo stečajnega postopka,
kakor tudi se ne strinjam z rubeži.
Za vsa navedena, v nadaljevanju tega odgovora sodišču, ZLOČINSKA POČETJA, nisem jaz
ničesar kriva in odgovorna, prav tako ne moja vsa družina.
Jaz sem le oseba, katera se trudim pošteno delati in doprinesti Sloveniji ter vsemu svetu, zato
spričo številnih POKLICNIH ZLOČINCEV iz Slovenije in Srbije, takšni ljudje kot sem jaz sploh ne
smemo obstajati. Slovenija je le obsedeno stanje pritajenih hinavskih zločinov.
Zaradi tega nas take, naklepno, podtalno uničujejo in izvajajo genocid nad slovenskim narodom.
Le nekaj let nazaj sem sama razkrila, da je bilo v Sloveniji uničenih in nasilno ter podtalno
izbrisanih 60.000 slovenskih podjetij, po nalogu Milana Kučana, Zorana Jankoviča, pri ter
zločinih je sodeloval tudi Janez Janša, kateri je skupno z Igorjem Bavčarjem pokradel in izropal
velikanski kos slovenskega gospodarstva. V Sloveniji je popolnoma uničen srednji sloj, s tem pa
tudi vsaka demokratična možnost gospodarskega in političnega napredka.
Takrat sem raziskovala kdo vse nam krade naše avtorske pravice glede fotografij, katere sva
izdelovala Boris Valenčič in jaz. Pretežni del vsega tega materiala in informacij sem našla na
portalu javne dražbe. Za tem sem odšla na policijo in MNZ, Štefanova 2, Ljubljana, da naredim
kazensko ovadbo proti temu portalu.
Tako kot me sedaj napada POVSEM NEUPRAVIČENO FURS, ker vem, da jaz nisem kriva, temveč
POKLICNI ZLOČINCI, kateri so brez kompromisni uničevalci vsega dobrega v Sloveniji, moje delo
in celotno družino so kar naprej s sabotažami napadali. Omenjene kazenske ovadbe proti
portalu javnih dražb, nikoli nisem uspela narediti. www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm
Sem le oseba, katera želim delati in ustvarjati pošteno, cca 15 let imam svoje podjetje, na vso
moč se trudim kvalitetno delati, izobraževati in učiti, poleg tega se ukvarjam z vsem srcem še z
mojo družino, ustvarjam tudi za dobrobit Slovenije in sveta, zato si ne dovolim takšnega
zaničevalnega in poniževalnega ter povsem neodgovornega početja, kot ga izvaja Novo Goriški
FURS. www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf
Od cca 20. leta moje starosti, rosno mlade punce, sem verjela, da bom lahko v Sloveniji bila
uspešna podjetnica, toda nič drugega nisem doživlja kot le zaničevanja in napade teh navedenih
POKLICNIH ZLOČINCEV, katerih so sestavni del še FURS iz Nove Gorice. FURsu sem svojo
situacijo že prej v celoti opisala, vendar kar nadaljujejo s svojim ekstremno bednim načinom
postopanja. Torej gre za zaničevalen napad na moje celotno življenje in na vso mojo družino.
Ta FURSov napad na mene ne morem razumeti drugače, kot da gre za ŠE ENO SABOTAŽO naše
celotne družine in mojega podjetja ter vsega našega dela. Tudi ko sem bila še zaposlena v
podjetju OPINFOS d.o.o., so se dogajali povsem identični napadi na to podjetje, prestrezanje Emailov, prisluškovanja telefonov, blokiranje telefonskih klicev, metanje pisemskih pošiljk v smeti,
hujskanje strank proti nam, kakor se je dogajalo in se dogaja z mojim podjetjem Adriagraf
d.o.o., še v današnjih dneh.

Večinoma turističnih portalov prejema 200.000,00 evro letnih subvencij, moje podjetje pa je žal
deležno le navedene proti produktivnosti. Politiki, POKLICNI ZLOČINCI, si prav vsako stvar
lastijo za svojo, tako razmišlja policija, FURS, CARINA in služijo narodu na ta način, da ga
tlačijo, ustrahujejo, uničujejo in pobirajo vse kar jim pride pod roke!
Ko se končno otresemo ene sabotaže, se ponovno lotimo nekega dela, novega projekta, vmes že
poseže NOVA ZAPAKIRANA SABOTAŽA POKLICNIH ZLOČINCEV. Tako nam ne ostane nič drugega
kot le pisarjenje „neumornim debilom“, kateri prejemajo vrhunske plače in imajo garantirana
vsa socialna zavarovanja.
Kako naj v takšnih okoliščinah sploh funkcioniramo in napredujemo???
Tri leta smo bili žrtve sodne zadeve II K 574/2017, kar je bila do slej najhujša sabotaža proti
naši družini. Zaradi te ZLOČINSKE zadeve zahtevamo 4.000.000,00 evro odškodnine, potem pa
bom zlahka plačala to kar mi očita ZZZS, preko Novo Goriškega FURsa in NE PRISTAJAM NA
NIKAKERŠEN OSEBNI STEČAJ IN RUBEŽE! Naj se plača ta odškodnina glede zadeve II K
574/2017 in te FURSove finančne problematike, ne bo več.
Naj se plačajo krivično STORJENI ZLOČINI proti naši družini, zatem bom jaz lahko plačala še
moje NEZLOČINE, kar zahteva od mene FURS.
Hočem in želim nadaljevati svoje delo ter vanj investirati vse do sedaj izgubljeno. Moje življenje
in življenje moje družine, si ne morete NIKAKOR lastiti ali prilaščati.
Gonjo FURSA proti meni razumem kot naklepno in dirigirano uničenje mojega podjetja Adriagraf
d.o.o., kajti v 15ih letih dela na promociji slovenskega turizma imam na tem področju veliko
izkušenj, poznam veliko poslovnih subjektov in imam vzpostavljene relacije z njimi, to je moje
življenje, katerega pa mi nerazumno hoče uničiti in odvzeti FURS.
Jasno je, da FURS nebi dosegel ničesar pozitivnega za nikogar, v primeru mojega osebnega
stečaja in rubežev, narejena bi bila le velikanska škoda zame, za mojo družino in moje
poslovanje. Prav tako ne posedujem nikakršnega premoženja, s katerim bi se dalo pokriti višino
zahtevanega zneska, niti 5% tega, posedujem pa veliko znanja in relacij, kar je moja edina
zakladnica na poti k uspehu, zato razumem FURS kot ekstremnega in zaključnega uničevalca
moje osebnosti in mojega zasebnega dela.
Prepričana sem in verjamem tudi v to, da v primeru prenehanja podtalnega izvajanja SABOTAŽ
nad našo družino, nad mojim delom in podjetjem, bi bila jaz izredno uspešna, lahko bi si lahko
izplačevala plačo ter imela plačane vse prispevke, prav tako bi lahko v moje podjetje uvedla
naprednejše poslovanje, kar je moja ambicija.
Nekateri „policisti“ se hinavsko hvalijo po različnih internetnih forumih, da so porabili več kot 10
let „njihovega dela“ da jim je končno uspelo naju, Borisa in mene pripeljati na sodišče v zvezi
zadeve II K 574/2017. Res pravi HEROJI, skoraj „takšni“ kot Janez Janša in Igor Bavčar!
Koliko „policistov“ je bilo angažiranih v ta pekel ne navajajo, potrošili pa so velik kos finančnih
sredstev, mnogo več kot sedaj od mene zahteva FURS, da so se lahko povsem neutemeljeno in
neodgovorno izživljali na našo vso družino.
Kaj sploh pomenijo v Sloveniji policija in FURS „CARINA“, zelo zgovorna je izjava enega
poštenega policista; www.predsednica.si/kronika/ot/policist.pdf
Ste seznanjeni s tihotapljenji droge z bananami DERBY? Vsi najhujši kriminalci so povezani s
Kučanom in Jankovičem, da jim ta dva s svojo podtalno mafijsko organizacijo omogočata
izvajanje vse vrste najhujšega kriminala. To se dogaja kar javno, le da nihče si ne upa jasno
povedati prave resnice. Ogromne količine te droge se uvaža, izvaža in tudi prodaja v Sloveniji,
CARINA – FURS vse to jasno vedo, pa ne ukrepajo NIKAKOR! Šele povsem naključno odkritje
enega delavca, pripelje do preiskave. Vsa verjetnost pa je, da ne bo nihče nič kriv!

Po Sloveniji krožijo preverjene informacije, da je v ljubljanski kanalizaciji ogromno ostankov
kokaina, da se Borut Pahor, Zoran Jankovič z novinarji na skupnih zabavah „zadevajo“ s
kokainom, FURSa, CARINE in policije pa od nikoder.
Že pred časom, morda eno leto nazaj, sem mojega moža Borisa spraševala, kako to, da lastnik
podjetja z DERBY bananami, ima tako močan monopol za prodajo banan? Odgovoril mi je, da ta
oseba 100% trguje z drogo, monopol pa mu omogoča Kučan, da tako lahko uvaža čim večjo
količino banan, zato lahko trgujejo z ogromnimi količinami droge iz Columbie.
V Ljubljani do droge enostavno kot do pice; www.dnevnik.si/1042921676 ! Le kaj počne policija
in FURS, carina??? Sami organizirajo preprodajo drog in prostitutk! Ko smo z našim delom še
delovali v promociji turizma tudi v Ljubljani, so nam različni natakarji iz gostinskih lokalov
povedali, da ko policija ujame katerega izmed natakarjev, da preprodaja drogo, mora to isto v
nadaljevanju izvajati za policijo.
Policija je povsem neupravičeno zaprla vse nočne klube po Sloveniji, tako lahko sedaj še
nemoteno preprodajajo tudi prostitucijo.
Torej vsi kateri kakorkoli motimo Kučanov „MIR“, moramo izpuhteti, FURS in policija pa namesto
da bi preganjali Kučana in njegovo mafijo, preganjajo nas poštene „PAŠTETARJE“.
Delavka FURSa Kristina Prinčič iz Nove Gorice, se je do mene izredno grdo in osorno obnašala,
ni mi nikakor hotela dopustiti, da bi kakorkoli pojasnila našo izredno težavno situacijo. Trdila je
le, da ni socialna služba! V redu, pač ni socialna služba, pa tudi ni ne CARINA, FURS in policija,
zakaj moramo torej mi drugi obveščati celotno slovensko in svetovno javnost o ekstremnih
zločinih, POKLICNIH ZLOČINCEV, kateri se izvajajo NAD SLOVENSKIM NARODOM? Nek povsem
naključen delavec pa odkrije namesto vas ogromne količine droge med DERBY bananami!
V mojem primeru je povsem razvidno, da sem preganjana zaradi politike, saj sem leta 2012 se
pojavila kot kandidatka za predsednico Slovenije, 2014 za županjo Ljubljane in leta 2017
ponovno za predsednico Slovenije.
Večinoma mojih izjav in političnega programa boste našli na straneh;
www.predsednica.si in www.zml.si .
Zorana Jankoviča sem večkrat javno, pred mediji vprašala, zakaj so ga polna usta Josipa Broza
TITA in zakaj ne gre tako „zagrižen“ privrženec TITA, obnavljati njegovo razpadlo rojstno hišo in
šolo v Kumrovec? Jankovič na to ni poznal nobenega odgovora, le obupno se je hihital! Na
osnovi tega mojega javnega vprašanja, so navedene objekte obnavljali Hrvati sami.
Jankoviču sem tudi javno povedala in razložila, da je ameriška „mafija“ v celoti, zgradila Las
Vegas, Jankovič pa je tak „mafijec“, da za seboj pušča razvaline ter sodeluje z ljudmi, kateri so
prav tako duhovne razvaline. Le en primer: www.predsednica.si/kronika/kavticnik.htm
Zatem je Jankovič poiskal enega srbskega gangsterja, da je na eni razvalini postavil velik hotel,
Intercontinental v Ljubljani.
V letu 2014, ko sem kandidirala za županjo Ljubljane preko stranke Naprej Slovenija, so Blaža
Svetka, predsednika te stranke, kar naprej napadali ljudje iz političnih sfer, zakaj je kandidiral
mene Martino Valenčič, da sem le izbrisana Bosanka!
Kučan in Jankovič hočeta tudi preko policije, FURSa, CSD-jev iz Ljubljane Šiška, CSD Viča Lj,
CSD Črnomlja in CSD Nova Gorica, OŠ Miška Kranjca iz Ljubljane in moje močno inkriminirane
mame Darje skupaj z njenim možem Petrom Kušlanom, popolnoma uničiti mojo družino in moje
podjetje Adriagraf d.o.o.. Peter Kušlan je celo bil zaposlen v pisarni Zorana Jankoviča, delal je
kot komercialist v sistemu Mercator.
Turizem in promocija turizma so izredno pomembne gospodarske panoge, zato je še en razlog
več, da naju z Borisom Valenčičem hočejo na silo odstraniti še od vseh takšnih projektov.

Moja mati, Darja Kušlan, Trebinjska 4, Ljubljana, si je nedopustno prilastila pokojnino po mojem
pokojnem očetu, Jožetu Pirnatu. Ta pokojnina je bila pisana na moje ime, Martina Pirnat. Po
pričevanju očetovih sorodnikov, se je moja mati po mojem rojstvu pričela izredno grdo obnašati
do mojega očeta, tako, da ga je prisilila v samomor.
Kasneje se je poročila s Petrom Kušlanom in imela sta drugega otroka z imenom Blaž. Dokler se
ta Blaž ni rodil, je moja mati svojemu možu Petru hlinila ljubezen, zatem pa je z vso silo udarila
še po Petru Kušlanu, da bi tudi njega pobralo in Darja bi imela kar dve pokojnine. Ta je utrpel
kar nekaj infarktov in je sedaj tudi hud sladkorni bolnik. Vsega tega se živo spominjam, takrat
sem bila stara 7 let.
Meni sta vsilila ta prekleti priimek Kušlan in me tako preimenovala v Martino Kušlan. Vse
življenje sta mi Darja in Peter Kušlan še lagala, da me je Peter Kušlan posvojil kot hčerko, toda
izkazalo se je, da je to le ostudna laž.
Prenosa nadzora nad mojo pokojnino iz CSD Šiška na CSD Bežigrad niso nikoli naredili, tako, da
sumim, da je to mojo pokojnino pritajila Marija Tovornik iz CSD Šiška.
Vlasta Lekše, sestra moje mame je ves čas delala na UE Ljubljana, tam so me popolnoma
izbrisali iz registra prebivalstva, potem ko so mi nadeli ta sramotni priimek Kušlan. Ko sem
povsem po svoji volji hotela spremeniti svoj priimek v Valenčič, sem 4 ure prebila na upravni
enoti, kjer me niso našli nikjer v nobenem registru, ne kot Pirnat in ne kot Kušlan!
Moja mati Darja si je iz mojega denarja plačala stanovanje, mene pa vrgla na cesto. Tudi že ob
moji polnoletnosti je še kar naprej povsem neupravičeno podpisovala dokumente glede moje
pokojnine, jaz pa ničesar nisem vedela o tem. V kolikor bi bila seznanjena s to mojo pokojnino,
se nebi sploh zaposlila, raje bi se šolala naprej in kot študentka dodatno delala kakšna dela.
Toda nekega dne sem šla razkrivat zakaj je moja mati edini lastnik stanovanja na Trebinjski 4, v
Ljubljani. Vse sem jih razkrinkala in pridobila vso dokumentacijo o moji pokojnini, prav tako vse
izpise iz zemljiške knjige. Nisem pa nikakor dobila dokumentov s podpisi, kdo je dejansko
podpisoval prejeme pokojnin. Na pokojninskem uradu, so mi zatrdili, da je to dokumentacijo
pobral CSD Šiška. Le kako je to mogoče? www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm
Postavljam vam vsem skupaj vprašanje; kako to, da ste Slovenci takšni ostudi, da ste mi ubili
očeta, si prisvojili mojo pokojnino, me izbrisali iz registra prebivalstva, nahujskali mojo
kriminalno mater, da me je še klevetala v zadevi II K 574/2017, sedaj pa mi v tej zadevi St
1174/2019 hočete dokončno uničiti še celotno moje življenje in moje otroke?
Predlagam vam še eno dodatno rešitev; POJDITE RUBITI MOJO MATI, dolguje mi 80.000,00
evro, še s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, od dne 11. 6. 2016, do danes.
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Na moje zahteve se Darja Kušlan ne odziva, nimam tudi ustreznih financ, s katerimi bi pričela ta
sodni postopek. Po prejemu moje priporočene pošte in zahteve, je v enem mesecu in pol vpisala
v solastništvo edino Petra Kušlana, razvidno iz zemljiške knjige.
V nadaljevanju tega postopka, bo angažiran tudi odvetnik Luka Žiberna iz Novega Mesta, na
okrožnem sodišču v Novi Gorici sem zaprosila za BPP.
Ko primerjam celotno svoje življenje s poboji nedolžnih ljudi in otrok po 2. svetovni
vojni, ne vidim nobene razlike, med menoj in pobitimi!

Martina Valenčič

Boris Valenčič

Moje delo: www.adriagraf.eu – www.latuavia.eu – www.freetime.si

Priloge: ZAHTEVA ZA ODŠKODNINO
Dopolnitev odvetnika Luka Žiberne: www.predsednica.si/kronika/dopolnitev.pdf
Pravno mnenje Luke Žiberna: www.predsednica.si/kronika/lukamnenje.pdf
www.predsednica.si/kronika/odskodnina.htm
www.predsednica.si/kronika/okrozno-sodisce-ng.pdf
www.predsednica.si/kronika/odgovor-na-zahtevo.pdf
ODGOVOR LUKE ŽIBERNA: www.predsednica.si/kronika/odgovorluka.pdf
Družinska problematika: www.predsednica.si/kronika.htm

