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DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Komenskega 7, 1000 Ljubljana
razpravna dvorana 20 A, delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica
zadeva št.: VIII Ps 602/2020

TOŽBA PROTI ZZZS, zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
15 let imam podjetje Adriagraf d.o.o.. V teh 15-ih letih sem morala sprejemati in
doživljati le nešteto nasilja s strani „države“ Slovenija, z vsakim novim dnem sem upala,
da bo le bolje, pa nikakor se kaj takega ni zgodilo. Očitno je, da je področje
gospodarske panoge promocija turizma, rezervirano le za nekatere izbrance, oz. pripada
državni mafijski upravi. Prav tako se je končno le izkazalo, da je celoten zasebni sektor
gospodarstva „lastnina“ politikov na „oblasti“. Izredno pritajeno, pa vendar resnično!
Med svetovnim in zahodno evropskim gospodarstvom je bistvena razlika, ker imajo vsa
zahodna gospodarstva tradicionalno zasebno lastnino, tudi v vseh vzhodno evropskih
državah ni več sledi družbene lastnine v podjetjih. Le še severna Koreja in Slovenija si
lastita imeti močan politični vpliv na zasebno gospodarstvo, povsem in predvsem v
negativnem smislu. Kdor ni ZA je PROTI!
Pred odprtjem svojega podjetja sem bila zaposlena v podjetju Opinfos d.o.o. in situacija
je bila povsem enaka, hujskanje naših strank proti nam, kraja pisemskih pošiljk,
prestrezanje E-mailov, prisluškovanje in preusmerjanje telefonskih klicev.
Moj življenjski partner Boris Valenčič se je že pred leti ukvarjal s svetovno nazorsko
politiko, z interaktivnimi elektronskimi mediji, odpravo atestov za modeme in turistično
promocijo. V časih Jugoslavije se je med prvimi pričel ukvarjati tudi z antenskimi
sistemi, s sprejemom tujih TV postaj in satelitskimi sistemi, prav tako je med prvimi se
ukvarjal z vrtalnimi napravami brez površinskih izkopov za različne zadeve, kabli,
vodovod, plinske napeljave. V gradbeništvu je bilo in je še vedno izredno veliko
korupcije, zato je takšne zadeve povsem opustil.
V sklopu podjetja Opinfos d.o.o. je Boris Valenčič bistveno prispeval pri prebijanju Linux
sistemov v Sloveniji prav tako v svetu. Jaz sem mu pomagala, zaradi vsega naprednega
delovanja, pa sva bila oba le osovražena s strani „državnih več vrednih oseb“, rezultati
njihovega delovanja pa so le izredno vidni, hudo negativne posledice in porazne za to
nevoščljivo, egoistično in prestrašeno ljudstvo. www.monarh.si/linux.htm
V letu 2012 in 2017 sem kandidirala za predsednico Slovenije, leta 2014 pa za županjo
Ljubljane. Maščevanje „politikov“ na oblasti, je bilo le še precej bolj intenzivno!
Www.predsednica.si www.zml.si
Nahujskane osebe in gostinska podjetja, so nama za povrh kradli najine avtorske
pravice, fotografije. Samostojno sem šla raziskovat kdo vse nama krade najine avtorske
fotografije in spoznala portal JAVNE DRAŽBE, na katerih se je znašlo 60.000
podjetnikov, predvsem gostinci. Kmalu zatem je bilo izbrisanih iz registra podjetij prav

teh 60.000, katere sem našla na javnih dražbah. Torej v letih 90 so „politiki“ uničevali,
ropali in razprodajali družbeno premoženje, zatem uničevali še zasebne podjetnike,
sedaj z Evro Atlantsko mafijo PSIHIČNO uničujejo s Corona virusom ves SVET, in
kratkem bodo zanetili še vojno z Rusi in Kitajci, ter tako pobili vsaj ¾ sveta.
Vse več je krutih informacij v javnosti in v medijih, da je ZZZS povsem brez financ, da
je tudi to področje javnih financ popolnoma izropano s strani „politikov“ in njihovih
„hlapcev“. Zaradi takšne slovenske krute realnosti, nameravajo „politiki“ ukiniti dodatno
zdravstveno zavarovanje in pobrati ta denar zavarovalnicam s silo, da bi bilo spet kaj za
ukrasti. Samo še grobe lopovščine imajo v Sloveniji veljavo!
Prav tako kot blagajna ZZZS smo oropani mi pošteni podjetniki in politiki, kateri z
navedenimi „slovenskimi“ gangsterji nimamo nič skupnega.
UPRAVLJALCI TE „DRŽAVE“ SLOVENIJE, izvajajo številne sabotaže nad mojim podjetjem
Adriagraf d.o.o., prav tako nad menoj in mojim možem Borisom Valenčičem. Za takšno
njihovo podtalno uničevalsko dejavnost porabijo povsem brezvestno, ogromna finančna
sredstva in nikomur jim ni potrebno izkazovati kam je šel potrošen denar, le da so
njihovi uničevalski „podvigi“ uresničeni. Najbolj znane so KUČANOVE IZOLACIJE IN
SABOTAŽE.
Na internetni strani: www.predsednica.si/kronika.htm predstavljam
družinske težave, katere so prav tako kruto povezane s to zadevo.
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Jaz vsaj javno napišem in predstavim vse krivce kateri me preganjajo in uničujejo
celotno mojo družino ter moje podjetje Adriagraf d.o.o..
Zakaj torej ZZZS ne predstavi javno tiste, kateri so izropali njihovo blagajno.
Kako to, da se bolnicam izplačuje za vsakega CORONA bolnika 40.000,00 evro? Veliko
jih je umrlo za povsem druge bolezni, lažno pa so je bilo pripisano in objavljeno, da so
umrli za CORONA virusom. Več kot očitno je, da ZZZS sodeluje z vsemi temi gangsterji.
Šokantno je to, da se policija, tožilstvo in sodstvo nič ne zganejo in ukrepajo proti
številnim kriminalcem, kateri prosto ROVARIJO in ropajo po Sloveniji.
Še huje, sodijo V IMENU LJUDSTVA PROTI LJUDSTVU!
Vsaka NORMALNOST IN POŠTENOST je iz Slovenije dobila IZGON!
Jaz in moja vsa družina nismo krivci za splošno izživljanje in izvajanje krivic nad
Slovenci, delamo le na tem, da čim več pozitivnega doprinesemo Sloveniji in vsemu
svetu.
Končni rezultati pa so žal povsem drugačni zaradi vsega tega krutega nasilja, katerega
izvajajo predvsem tolpa komunista Milana Kučana in topla komunista Janeza Janše nosilca TITOVE ŠTAFETE, sedaj se je Janez Janša le navidezno transformiral v
DOMOBRANCA, za takšno igro sta se dogovorila oba komunista, Milan Kučan in Janez
Janša. Oba tudi nemilostno ropata celotno Slovenijo in izsiljujeta zahod za finance, le
tako Slovenija preživi, ne pa od tvornega in poštenega dela. Izropano in uničeno je bilo
celotno družbeno gospodarstvo, prav tako sta ta dva gangsterja s skupnimi akcijami
uničila srednji sloj, demokracijo in zasebno gospodarstvo.
Spoznajte Janeza Janšo: www.monarh.si/podtaknjeni.pdf

Celotno slovensko avtohtono prebivalstvo sta Janša in Kučan tako hudo očrnila, da smo
v svetovnem merilu na teritoriju Slovenije le nesposobneži, socialni problemi, izsiljevalci,
kateri resnično „podpiramo“ le ta dva TOTALITARCA, Janeza Janšo in Milana Kučana.
Boris Valenčič, moj mož in jaz, sva se neštetokrat PRAVOČASNO pritoževala na vse
možne institucije o grobi prisotnosti vsega tega uničevalskega in pohlepnega režimskega
početja, vendar se ni nihče niti malo zganil, da bi postoril le kaj dobrega v pozitivno
smer za odpravo brutalnih POKLICNIH ZLOČINCEV PO URADNI DOLŽNOSTI.
ZZZS vso to navedeno realnost noče upoštevati, navaja le neke člene iz zakonika, zaradi
katerih noče odpisati moje dolgove. Za nastale moje „dolgove“ nisem jaz popolnoma nič
kriva. Najprej je mojo krivdo potrebno dokazati, zatem pa odločati na sodišču, zaradi
tega zahtevam takšen dokazni postopek. Izključni krivci so POKLICNI ZLOČINCI PO
URADNI DOLŽNOSTI, upravitelji te „države“, kateri me preganjajo na vseh instancah,
sedaj še preko ZZZS
Jaz ne nosim prav tako nobene krivde in odgovornosti za najete kredite, katere so
najemali „politiki“ v tujini in si jih zatem PRISVAJALI. Jaz in moja družina nismo prejeli
od tega ničesar, niti enega evra. Še več, pomagali ste moji materi Darji Kušlan, da me je
OROPALA že kot otroka, pokojnino po mojem pokojnem očetu Jožetu Pirnatu !!!
Na ZZZS se namerno sprenevedajo, da je njihova blagajna izropana povsem na neznan
„hlapljiv“ način, mimo vseh členov iz vseh zakonikov. Naj torej ZZZS predstavi sodišču
po katerih členih je bila njihova blagajna „izpraznjena“, kdo je to počel in še vedno
počne.
Nikakor ne moremo to njihovo izropano blagajno ponovno napolniti mi, kateri smo
povsem na robu elementarnega preživetja. Povsem neupravičeno bogati gangsterji,
kateri so vse skupaj izropali, pa se nam le smejijo in ne briga jih nič, kaj je z blagajno
ZZZS in z „državljani“ Slovenije, prav tako jih ne zanima nič, če „pocrka“ ves svet, le da
preživijo oni, s tem naropanim denarjem.
ZZZS mora nujno prijaviti vse tiste, kateri so njihovo blagajno izropali, imenovati jih z
imenom in priimkom, policija, tožilstvo in sodišča pa jih MORAJO brez milosti kazensko
obravnavati.
Naj odgovarjajo tisti kateri so ropali in uničevali vse povprek in to še kar naprej
nemoteno počnejo, ne pa mi, katerim je bil njihov zločin z vso silo vsiljen.
Ob pregledu mojih pritožb in ob pregledu vseh priloženih internetnih povezavah, boste
ugotovili dejansko stanje moje situacije, da je povsem nemogoče vztrajati na zahtevah
ZZZS.
Naj ponovimo še enkrat; OKROŽNO SODIŠČE IZ NOVE GORICE za BPP, nama z Borisom
Valenčičem kategorično in nasilno odklanja vsako PRAVNO POMOČ, BPP, kar jasno
predstavlja povezanost z organiziranim kriminalom, kateri „vladarijo“ v Sloveniji.
Prav tako se obnaša in deluje državno odvetništvo, ne podpira ljudstva, temveč le široko
paleto KRIMINALCEV PO URADNI DOLŽNOSTI !
Martina Valenčič

Boris Valenčič

Dopis ministrstva za pravosodje - www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf

