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ZAHTEVE  IN PREDLOGI

Pozdravljeni!

Jaz in vsa moja družina smo se znašli v zares težki situaciji.

Namreč kot to vse opisujemo na internetni strani www.predsednica.si/kronika.htm .

Trenutno ni  na obzorju  druge rešitve  kot  pozitiven  razplet  glede  naše  zahteve  za
odškodnino, katero ureja odvetnik Luka Žiberna iz Novega Mesta.

Resnično  nisem jaz  kriva  za  obstoj  negativnih  politikov  in  njihovih  vseh  mogočih
hudodelskih dejanj. Sem le ena izmed žrtev, katera sem zares radikalno oškodovana
zaradi mojih političnih aktivnosti. 

Od kar poznam Borisa Valenčiča in sva imela 1. otroka rojenega 15.8.2006, so se
pričeli intenzivni napadi tudi na moje življenje. Ti brezumni napadi name trajajo že 15
let. V teh 15 letih sem močno napredovala z znanjem v mojem poklicu glede grafike,
računalništva, fotografije, videa, izdelave internetnih strani in vsega drugega dela s
katerim sem sposobna v drugačnih okoliščinah tudi izredno dobro preživeti.  Vsega
tega znanja me je učil in naučil moj mož Boris Valenčič. Res so zločinski postopki proti
meni  in  proti  mojemu  možu  popolnoma  zgrešeni.  Policija  celo  hodi  okoli  mojih
sorodnikov, primer: Agnes Jug iz Ljubljane in jo sprašujejo; „kako lahko jaz Martina,
zdržim skupaj že toliko let s takšno osebo kot je Boris Valenčič“. Moja teta, sestra
moje mame, Vlasta Lekše, zaposlena na upravni enoti v Ljubljani, se pritožuje nad
Borisom Valenčičem, da bo kar oslepela, zaradi njenih nadrejenih na tej upravni enoti.
Vlasta  Lekše je  moji  mami  pomagala izbrisati  me iz  registra prebivalcev skupaj  s
socialno službo Šiška, da je povsem mimo mene in moje vednosti prejemala pokojnino
po mojem pokojnem očetu Jožetu Pirnatu, tudi v moji polnoletnosti. S tem denarjem
si je moja mama Darja Kušlan kupila stanovanje na Trebinjski 4 v Ljubljani. Iz CSD
Šiška na CSD Bežigrad ni bila prenesena nobena informacija, da naj bi moja mati
prejemala pokojnino, pisano na moje ime Martina Pirnat. Toda kljub vsemu sem jih
sedaj vse razkrinkala, te njihove zločine že od mojega rojstva naprej. Jasno, pri tem
mi je znatno bil v pomoč prav moj mož Boris Valenčič. 

Prilagam vam zahtevo za izplačilo odškodnine, katera je v teku. Le na ta način bo po
vsej verjetnosti rešitev, za ponovno oživitev mojega podjetniškega delovanja ter vso
pozitivno regulacijo poslovanja.

Zaradi tega zahtevam, da zaustavite vse postopke proti meni dokler ne prejmemo
zahtevane odškodnine. Prav nič nam ni prijetno vaše „rovarjenje“ proti nam, to še bolj
negativno vpliva na vsa naša življenja, celotne družine.
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To je en predlog, drugi predlog pa je, da greste rubit premoženje moje mame Darje
Kušlan,  katera mi sedaj  dolguje 80.000,00 evro z  dne 11.6.2016,  s  pripadajočimi
obrestmi, glede na zahtevek; www.predsednica.si/kronika/zahteva.pdf .

Darja Kušlan je prejela ta moj zahtevek po priporočeni pošti;
www.predsednica.si/kronika/priporoceno.jpg 

Na  mojo  zahtevo prejeto  po priporočeni  pošti,  mi  Darja  Kušlan  ne  odgovarja  niti
ugovarja, zato je dejstvo, da je ona moj dolžnik in je dolg do mene tako priznala.

Vsa ostala verodostojna dokumentacija pa se nahaja;

Zemljiška knjiga: www.predsednica.si/kronika/zemknjiga.jpg 

Moj rojstni list: www.predsednica.si/kronika/rojstnim.jpg 

Očetov rojstni list: www.predsednica.si/kronika/rojstnij.jpg 

Poročni list mojega očeta in matere: www.predsednica.si/kronika/porocni.jpg 
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Pokojninski prejemki:

www.predsednica.si/kronika/zpiz/prejemki.jpg 
www.predsednica.si/kronika/zpiz/prejemki1.jpg 
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Odločba o prenehanju prejema pokojnine:

www.predsednica.si/kronika/zpiz/prenehanje.jpg   

Vse to dogajanje se je dogajalo povsem mimo moje vednosti, tudi ta zadnja odločba o
prenehanju prejema pokojnine. Tako naj bi bile izbrisane vse sledi, da sem jaz sploh
kdaj koli prejemala pokojnino po mojem očetu.

Ko sem moji materi predstavila vso to dokumentacijo, mi je le „zabrusila“, da mene
nima kaj zanimati, kakšen denar je ona prejemala!

Nimam ustreznih finančnih sredstev, da bi lahko izpeljala izvršbo proti moji materi,
zato vam ponujam drugo možnost, da to naredite vi. 

Moja mati me je v zadevi II K 574/2017 močno klevetala in lagala, da bi me tako
uničila in da nikoli nebi prišla do tega, da bi dobila svoj denar od nje nazaj.

Tretja možnost pa je, da me povsem razbremenite obveznosti, katere ste mi naprtili.

LP, Martina Valenčič
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