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VIŠJE SOCIALNO IN DELOVNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Komenskega 7, 1000 Ljubljana

zadeva: VIII Ps 602/2020

PRITOŽBA NA SKLEP SODIŠČA Z DNE 12.7.2021, 
prejeto dne 15.7.2021, po odvetniku Luka Žiberna

Sodnica je v tej sodbi zavrnila možnost vrnitve za ponovno upravno odločanje v ZZZS o odpisu
dolgov  za  zdravstveno  zavarovanje,  kateri  so  nastali  zaradi  povsem  nelegalnega  delovanja
„državnih  in  pravosodnih“  organov  v  Sloveniji,  s  svojim  takšnim  nasilnim  in  sadističnim
upravljanjem v Sloveniji.  

Na  tej  glavni  obravnavi  sem hotela  izpostaviti  realne  in  resnično  ključne  ovire,  zakaj  niso
prispevki za ZZZS bili plačani. 

V  tako  negativnih  okoliščinah,  kot  jih  ustvarjajo  „DRŽAVNI  ORGANI“  proti  meni,  mojemu
podjetju in proti moji družini, je vsakomur lahko jasno, da je situacija dejansko nevzdržna, da so
vse navedene sabotaže proti  meni,  mojemu podjetju  in  družini,  ključnega pomena in  da je
povsem realno gledano,  vse skupaj le družbena in gospodarska KATASTROFA.

V tem navedenem in vsesplošno, sedaj že dokazanem totalitarnem in sadističnem SLOVENSKEM
VLADARJENJU obstajamo le dve vrste ljudi, tisti kateri smo izropani in uničeni, ter drugi, kateri
ropajo in uničujejo.

Pravni sistem v Sloveniji je v večini primerov na strani ROPARJEV IN UNIČAVALCEV, obstajajo pa
tudi primeri sodnikov in sodišč, kateri so dejansko na strani pravice.  

Sodnica Barbara Holc je še isti dan po glavni obravnavi dne 12.7.2021 naredila sodbo, za katero
smo izvedeli od odvetnika Luke Žiberna šele 3.8.2021, čeprav jo je on prejel že 15.7.2021. 

Luka Žiberna nama je tudi napovedal, da bo sodba izrečena šele čez približno 30 dni po tej
obravnavi,  v  resnici  pa se je zgodilo  to še isti  dan,  rok pritožbe pa je  bil  30 dni,  torej  do
15.8.2021.

Zaradi tako malomarnega postopanja Luke Žiberna bova sedaj takoj naredila z mojim možem
Borisom  Valenčičem  nepreklicno  odpoved  medsebojnega  sodelovanja  z  Lukom  Žiberna  in
njegovem „pravnem“ zastopanju naju v vseh zadevah. Obstaja povsem realen pomislek, da je
tudi Luka Žiberna pod političnimi grožnjami in pritiskom. 

Sodnica Barbara Holc nikakor ni hotela raziskati predstavljenih dokazov na dodatno priloženem
CD-romu, prav tako nikakor ni hotela upoštevati realnih okoliščin, katere vse sem jih izpostavila
in  jih  hotela  izpostaviti  v  celoti.  Resnično  sem  pričakovala,  da  se  bo  sodišče  obnašalo
raziskovano in pripomoglo k iskanju rešitve težav moje ekstremne situacije, režirane s strani
totalitarnih sadističnih oblastnikov v Sloveniji. 

Sami upravni, pravosodni ter policijski veljaki ste krivi za bližnja, vsesplošna, masovna fizična
obračunavanja z ljudstvom, prav zaradi takšnega odnosa sodišč, kateri sodijo v imenu ljudstva –
proti ljudstvu.

V kolikor dodamo še aktualno Corona epidemijo,  v katero je povsem HUDO kriminalno vpleten
tudi ZZZS, kjer gre za številne poboje bolnikov kateri sploh niso zboleli za to virusno epidemijo,
zdravniki pa prejemajo za molk 40.000,00 evro plače, za vsakega le navidezno in tako zlagano



obolelega pacienta, prejme še bolnišnica 40.000,00 evro plačila. 

Ves svet in pa tudi Slovenija je že spoznala pravo resnico teh vladajočih zločincev iz vsega
sveta, prepoznani so tudi pravi voditelji vseh teh težkih zločinov.

Od višjega sodišča ZAHTEVAM, da ovrže sodbo DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA z dne
12.7.2021 v Novi Gorici.

Zahtevam,  da  se  razpiše  na  višjem sodišču  ponovna  obravnava,  da  bi  se  le  tako  poiskala
ustrezna rešitev tega problema.

Na novem priloženem CD-romu so predstavljeni številni dokazi negativnega odnosa in delovanja
tega pošastne totalitarnega in sadističnega slovenskega režima. 

Najbolje  bi  bila  takojšnja  ukinitev  vseh  političnih  akterjev  s  Kučanom  vred,  da  gredo  v
preiskovalne zapore, kjer naj jim dejansko sodi LJUDSTVO!

V takšnih razmerah je POVSEM NEMOGOČE poslovati v turizmu, biti  uspešen in plačevati še
prispevke ZZZS. Seznanite se z vso resnico in navedenim sabotažam na moji internetni strani: 
www.predsednica.si/kronika.htm 

Martina Valenčič
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