
Boris in Martina Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1,  5101 Nova Gorica

Vse o tej zadevi na strani; www.predsednica.si/kronika.htm 

Nova Gorica, od 29. 11. 2019 do 30. 12. 2019

ZAHTEVA ZA ODŠKODNINO – dopolnitev odvetnika Luke Žiberna

Zadeva II K 574/2017 nikakor ni le malomarnost tožilstva, temveč gre za grozljiv „politični“
zločin nad našo družino Valenčič. Malomarnost tožilstva in policije je povsem izključena možnost.

Zadeva II K 574/2017 je le delček „političnih“ zločinov v celotnem mozaiku, kateri predstavlja
uničevanje, zaničevanje, ustrahovanje itd., naše družine.

Zadeva II K 574/2017 je resnično prerasla vse do tedaj izvršene „politične“ zločine nad nama
Borisom in Martino Valenčič ter vso našo družino. 

Zadeva  II  K  574/2017  je  povzročila  in  dejansko  naredila  nepopravljivo  škodo  ter  ogromno
trpljenja naši družini, le z besedami se tega sploh ne da opisati.

Zadeva  II  K  574/2017  je  naklepna  in  organizirana  sabotaža  političnih  dejavnosti  Borisa  in
Martine Valenčič, najinega dela na področju informatike, promocije turizma, avtorskih pravic na
področju fotografije in videa, uničevanje glasbenih aktivnosti  in celoten obstoj naše družine.
Uničena  nam je  bila  tudi  možnost  dopolnitve  in  razširitve  naših  že  zasnovanih  podjetniških
dejavnosti.

Podoben napad na nas smo doživeli tudi v Novi Gorici s strani policije, z lažno navedbo policije,
da ima najin otrok „neke bule“ torej tudi v tem primeru ne gre „zgolj“ za malomarnost. 
www.predsednica.si/kronika/pzdrs.htm 

Že  v  tej  sami  zadevi  II  K  574/2017,  ob  podrobnem pregledu  sodnih  spisov  in  okoli  tega
dogajanja obstajajo jasni dokazi, da gre za podlost in zlonamernost, režirano preganjanje in
uničevanje, mafijski konstrukt brez primera v Sloveniji. Namreč napad izvršen tudi na najine
otoke,  priča  o  grozljivi  in  ekstremni  „bestialnosti“  slovenske  „politike“,  kateri  so  sledili  tudi
različni mediji, predvsem tisti, ki so naš primer namerno krivično predstavljali. Nihče od vseh
medijev pa noče in ne sme na dan z besedo, kaj se je zares zgodilo. Pravosodje v tem primeru
nas je zares pozitivno presenetilo, kajti tudi s pravosodjem in policijo smo v preteklosti imeli
predvsem hudo zanikrne in slabe izkušnje. Kljub pozitivni  odločitvi  sodišč,  je bilo to za nas
ogromna potrata našega časa, živcev, trpljenja in povsem zaustavitev naših pozitivnih aktivnosti
torej izvršena je bila še ena – SABOTAŽA!

Golo dejstvo je, da sva najino politično aktivnost  financirala le iz najinega dela. Vsi ostali politiki
so prišli v politiko le zato, da kradejo, delajo za tuje interese, eni za NATO in CIA, drugi za veliko
Srbijo in Kučana. www.monarh.si/dnar-nazaj.mp3 

Vidni „politični  akterji“  se  le  prekladajo iz  enega stolčka na drugega,  iz  enega ministrskega
položaja na drugega, prejemajo plače, podkupnine, pokojnine, v „zahvalo“ ljudstvu pa ga le
uničujejo ter ropajo, nad avtohtonim slovenskem prebivalstvom se izvaja genocid.

Več kot 40 let se jaz Boris Valenčič ukvarjam s politiko le v dobrobit Slovenije in vsega sveta,
med tem ko vsa ostala „politična navlaka“, moje velikansko delo le izkorišča, ropa, krade in
uničuje obstoj  Slovenije.  Jaz Boris  Valenčič  nikakor nisem hotel  sodelovati  s to  gangstersko
„politično navlako“, temveč sem sledil le mojim prvotnim pozitivnim ciljem, zaradi česar sem že
prav toliko let grobo zatiran, preganjan in cenzuriran. Vse svoje življenje sem posvetil  Sloveniji
in odločilnim spremembam v svetu, le z upanjem na bolje.

Ena izmed oseb v klevetanju proti nama, razredničarka Lavrič iz OŠ Miška Kranjca je zatrjevala,
da sem jaz Boris Valenčič svojega sina Borisa „indoktriniral“ in da nama nikakor ne sme sodišče
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dati prav; www.monarh.si/mediji/index.htm 

Tragi-komedijant Borut Pahor kar naprej obiskuje OŠ Miška Kranjca ter jih „hvali“, da so veliko
dosegli! V kolikor bi še oni zmagali na sodišču s svojimi klevetami proti nama,  bi jim kar naprej
podeljeval še MEDALIJE! Ta splošni BEDAK je hudo zavozil tudi z arbitražo, Slovenija-Hrvaška.
Zaradi takšni tepcev in njihovih kriminalnih in nič vrednih potez ter interesov, se nad Slovenijo
zgrinjajo zares „temni oblaki“.

Oblast v Sloveniji pripada meni in ne Milanu Kučanu, ne Janezu Janši, ne Vatikanu, ne Nato, ne
Evropi, kakor tudi ne Rusom. V sodelovanju z navedenimi, slovensko ljudstvo s prevarami in
ekstremnim nasiljem prisiljujete, da glasujejo enkrat za vidno leve, drugič v navidezno desne,
tako jim MOČNO ZAMEGLJUJETE RESNICO. 
www.monarh.si/ch/index.html - www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf 

O  zločinih  proti  Sloveniji,  proti  avtohtonim  Slovencem in  proti  vsemu  svetu,  kar  izvaja  ta
mafijske  „politična  navlaka“,  obstajajo  nešteti  dokazi,  pravosodje  pa  jih  ne  procesira.
Obveščevalna služba SOVA sledi  in  podpira cilje  VELIKE SRBIJE, nikakor pa ne slovenskega
ljudstva.

Ljudi  je  v  glavnem le  strah  in  trepetajo  pred  navedenimi  poklicnimi  zločinci,  mediji   so  le
prefinjena manipulacija in podpora tem ekstremnim zločincem.

Verjetno se tudi številni odvetniki ne upajo kaj dosti „vtikovati“ v „zločine slovenskih politikov“,
tako  da je  nastal  zločinsko  „zabeljen“  krog  iz  katerega  na prvi  pogled  niso  možne nobene
rešitve. 

O izvajanju mafijskih zločinov nad našo družino in nad nama Borisom in Martino, sva obveščala
številne institucije, prav tako ministrstvo za pravosodje in medije.
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm 

O najinem političnim delom se nahajajo številni dokumenti na straneh:
www.monarh.si , www.predsednica.si , www.zml.si , prav tako se tam nahajajo številni dokazi o
izvajanju nasilja nad nama Borisom in  Martino Valenčič, kakor tudi nad vso našo družino. 

Splošno življenje v Sloveniji  poteka huje kot sredi vojne vihre, saj gre za brezkompromisno
izvajanje pritajenih zločinov, hudo zlorabo vseh „uradnih institucij“ kar je na prvi pogled težko
opaziti. So številni zločini nad nami avtohtonimi Slovenci le gola malomarnost, še iz 2. svetovne
vojne,  povojni  poboji,  ropanje v  letih  1990,  kateri  se  nikakor niso  zaustavili  še  danes.  Ne,
nikakor to ni  malomarnost! Je nasilna ukinitev 60.000 slovenskih podjetij le gola malomarnost!?
Ne nikakor! To je naklepno uničenje srednjega sloja in izbris vsake možnosti za demokracijo ter
uničenje slovenske ustvarjalnosti v domačem okolju.

Evropa, ZDA in NATO so povsem brez moči, da bi lahko spremenili to „slovensko“ gangstersko
tvorbo, katera deluje v sklopu VELIKE SRBIJE in je podprta z ruske strani.

Leta 1988, 25. maja, sem v Ženevi preko vloge za politični azil predstavil  dejanski problem
Slovenije,  veliko srbsko okupacijo celotnega Balkana in primerjal  vse to z enakim modelom
ruske okupacije vzhodno evropskih držav. Prav zaradi te moje vloge za politični azil v Švici, je
padel berlinski zid! Ta moja akcija v Ženevi v Švici, kjer se nahaja vsa svetovna diplomacija je
imela odločilni učinek k osamosvajanju Slovenije in razpustitev sovjetske zveze.
www.monarh.si/ch/index.html - www.monarh.si/merkel-wagen.mp3 

Nastala  je  tudi  povsem nova  vizija  sveta,  katero  sem predstavil  v  SEDEM KRAKI  ZVEZDI;
www.predsednica.si/kronika/ot/zvezda.pdf 

V hipu so postale vse druge religije in verstva, okostenele in zastarele.  Prav zaradi tega je
Vatikan prvi priznal  Slovenijo, s pogojem, da mene zatrejo poklicni politični zločinci  iz same
Slovenije. Zaradi takšnega uvajanja tujih interesov v Sloveniji, imperialisti niso imeli nič proti
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ropanju in uničevanju Slovenije, še s strani domačih izdajalcev.

Evropa, ZDA, NATO in Vatikan so izkoristili to novo nastalo situacijo za uveljavljanje izključno le
njihovih interesov, namesto tega, da bi se izredno več ustvarjalo in gradilo znotraj novo  nastalih
držav, brez širitve NATO zveze. Tudi proti takšnim imperialističnim pojavom sem se zoperstavil.
Torej sem bil v „napoto“ levemu in desnemu ekstremnemu zločinstvu.

Po  moji  predstavitvi  „tajnega  dokumenta  Georga  Busha  –  TWIN,  leta  1993,  se  je  k  temu
projektu „prislinil“  tudi  Milan Kučan, vodilni  člen v snovanju VELIKE SRBIJE. Milan Kučan je
naredil vse, da bi takšen interes zahoda prenesel na Rusko stran. 
www.monarh.si/twin.htm 

Kako je mogoče, da je Janez Slapar 11. septembra 2001 opazoval v neposredni bližini rušenje
WTC? Je Milan Kučan predlagal Georgu Bushu izvedbo tega zločina, po katerem in zaradi tega je
danes hudo močno ogrožen in v vojni ves svet! 

Milan Kučan je postal večji svetovni zločinec od Odila Globočnika in še večji od Adolfa Hitlerja ter
Georga Busha. Milan Kučan uči ves svet, kako krasti, ropati, uničevati, zaničevati in poniževati
narode, režirati vojne... Milan Kučan ni ničesar kriv, kakor tudi ne Slobodan Miloševič. Krivci za
delovanje  Milana  Kučana  so  v  policiji,  pravosodju  in  tožilstvu,  ker  ga  takoj  ne  aretirajo  in
pričnejo sodne procese proti njemu, za vse njegove zločine in zločine proti človeštvu.

Milan  Kučan  je  preko  Mitja  Kunstlja  in  preko  veliko  drugih  Kučanovih  negativnih  aktivnosti
sabotiral in uničil mojo zvezo za svetovno demokracijo – SZSD. Milan Kučan mi je uničeval še
KSS, kraljevo stranko Slovenije, uničeval mi je vse aktivnosti na informacijskem področju, VTX,
uničeval moje delo na področju turistične promocije Slovenije, uničeval aktivnosti glede Linux
sistemom, preprečeval  možnosti,  da  bi  si  ustvaril  družino,  medijem v Sloveniji  je  strogo in
nasilno prepovedal pisanje o meni. Milan Kučan je pošast! 

Preden so zanetili vojno v Sloveniji, to namišljeno 10 dnevno „puškarjenje“, zatem pa še celotno
balkansko vojno, sem bil jaz jasen! Dopovedoval sem jim, naj nikakor ne netijo nobene vojne,
vse bi se dalo gladko urediti po politični poti. Toda potrebovali so namišljene HEROJE in nove
„zasluge“ za narod, kar pa je v končni fazi naredilo dejansko le nepopisno škodo Sloveniji, tako
tudi vsemu svetu. Takrat so me slovenski mediji označevali za slovenskega izdajalca, danes pa
pišejo, da sem jaz izvajal  razne diverzije in tako uničil  veliko srbsko Jugoslavijo. To kar jim
naroči Kučan, tako naredijo mediji. „Prismojen narod“  jim mora verjeti vse, iz enega ekstrema v
drugega. Res je, da sem bil v letih 80 rekrutiran v redno vojsko JNA, prav v časih ko naj bi umrl
Tito.  Vojni  rok sem moral služiti  na Kosovem v specialni  enoti  za hitre posege. SOVA, proti
slovenska obveščevalna služba,  je  te  informacije  o  meni  posredovala  Kučanu,  Kučan pa jih
povsem lažno prikazuje v medijih.

Večkrat sem pisal o tem, da je Milan Kučan skupaj z Miloševičem in JNA zanetil balkansko vojno
in da je sokriv za genocidne poboje v Bosni. Nikoli tega ni hotel komentirati ali zanikati, šele ko
so to enako pisali v sami Srbiji, se je zganil. Tudi motive tega njegovega početja sem jasno
predstavil.

Številni begunci, kateri so zaradi te Kučanove, Miloševičeve in JNA balkanske vojne pribežali v
Slovenijo  imajo  danes  slovenska  državljanstva  in  volilno  pravico.  Jankovič  in  Kučan,  pa  jih
ponovno prisiljujeta v novo bratstvo in edinstvo, zaradi tega organizirata različne dogodke na
temo; NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO. Slovenci pa naj le trepetajo pred njimi ponovno kakor so do
25. maja 1988. Janez Janša, CIA-ški kapitan namišljene ladje MOBY DICK 2, bo zopet tekal 25.
maja s štafeto, tokrat za veliko srbskega kralja Milana Kučana, ker je Janši spodletela misija z
napadom na Ruse. Replika: www.predsednica.si/kronika/patuljak.htm 

Dogaja se dvojni genocid narodov v Bosni in Sloveniji, dvojna apokalipsa. Bosanci nič krivi, le
žrtve brutalnega veliko srbskega apartheida, kateremu sedaj poveljujeta Milan Kučan in Zoran
Jankovič,  morajo  v  Sloveniji  uničevati  avtohtoni  slovenski  narod.  To  je  zares  skrajna  točka
zločinskega početja in velika sramota Rusije, da podpira takšne zločince kot sta Milan Kučan in
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Zoran Jankovič.

Med samim procesom v zadevi II K 574/2017, smo celotna družina odšli v Perpignan v Francijo,
da bi tam pridobili politični azil, ker smo bili povsem prepričani, da smo krivo obtoženi, nobena
naša  utemeljena  pritožba  ni  zalegla  tožilstvu  in  sodišču  v  Sloveniji.  Še  enkrat,  vsaka
malomarnost tožilstva in policije povsem odpade. www.freetime.si/karikature/naslovna.htm 

Po politični azil smo se v Perpignan napotili zato, ker so tam najbolj odprti za takšne zadeve v
Evropi in so ponudili azile tudi akterjem osamosvajanja španske Catalonije. V Perpignanu sem
od Špancev, jaz Boris Valenčič izvedel, da je to odcepitev režirala evropska mafija, ker je Španija
postala  ena  izmed  izredno  močnih  gospodarskih  držav  v  kmetijstvu,  turizmu  in  industriji.
Verjetnost  teh  trditev  je  velika,  da  so  evropski  zločinci  dejanski  krivci  za  poizkus  rušenja
Španije. No in Milan Kučan se je tem evropskim zločincem takoj pridružil in priliznil ter pričel
ustanavljati odbor za varstvo človekovih pravic v prid akterjem odcepitve Catalonije od Španije.
Po vsej verjetnosti  bo naslednja poteza Kučana odcepitev srbske republike od Bosne, s cilji
ponovne uvedbe velike Srbije na ves balkanski prostor, z Rusko podporo.

Kje  je  Kučan  pridobil  takšne  informacije  o  teh  povzročenih  težavah  Španije,  če  ne  od
obveščevalne službe SOVA. To je hkrati eden izmed dokazov, da SOVA deluje le za veliko srbske
interese. Torej sem jaz Boris Valenčič vsa leta žrtev neprekinjenih sabotaž s strani SOVE in
Kučana. Le jaz Boris Valenčič sem tako edina relevantna obveščevalna služba v prid avtohtonim
Slovencev in Slovenije. (ponovno) www.monarh.si/ch/index.html 

Kučan,  Dizdarevič  in  Mesič  se  že  sestajajo,  da  bi  ponovno  uvedli  uradno  veliko  Srbijo  na
celotnem Balkanu. Kučan javno obžaluje slovenski nacionalizem in „osamosvojitev“ Slovenije,
med tem ko ga veliko Srbski nacionalizem prav nič ne moti in ga tudi nikoli ni. Kučan, naslednik
Slobodana Miloševiča se bo na ta način oklical za veliko Srbskega Kralja namesto Karađorđeviča,
tako bo lahko še veliko več pokradel. Milan Kučan ima v glavi samo 50 gramov možganov in je
povsem nemogoče, da bi takšen zločinec lahko razmišljal o dobrih stvareh.

Poglejte kaj ste naredili z arbitražnim sporazumom, z Lipicanci, s Teranom, z Ljubljansko banko,
NKBM... Tudi to ste vse uničili in pokradli. www.monarh.si/yankee.htm 

Dokaz, da 2. svetovna vojna proti avtohtonim in zavednim Slovencem še ni končana je tudi
najnovejši mafijski napad in sabotaža s strani TV Kopra, kjer so mene Borisa Valenčiča ponovno
povsem ne osnovano in krivično napadli z oznako „izsiljevalec“. Ta akcija TV Kopra je ponoven
režiran zločin in nikakor ne predstavlja nikakršne malomarnosti. TV Koper je bil v tem primeru
zlo rabljen za Kučanovo novo vejo in akcijo organiziranega kriminala. TV Koper poizkuša skupaj
s kradljivci mojih avtorskih pravic, nadaljevati z uničevanjem mojih človekovih pravic, avtorskih
pravic in legalnih aktivnosti. To ni nikakršna malomarnost, je le naklepen zločin in ena izmed
številnih  sabotaž proti  meni  Borisu Valenčiču in eden izmed številnih dokazov,  da ne smem
zaslužiti nobenega denarja. V Sloveniji lahko le životarim.
www.facebook.com/watch/?v=1352036981632989 

Kučan je „zabrusil“ Evropi; SKUPNE FINANCE – DA, ČLOVEKOVE PRAVICE PA – NE! 
Torej, skupne finance s poklicnimi zločinci v Sloveniji – DA, človeške in avtorske pravice Borisa in
Martine Valenčič – NE!

Dejanska resnica glede kršiteljev najinih avtorskih pravic je ta, da sva Boris in Martina lahko
zaslužila  nekaj  malega  tako,  da  sva  s  ceno  za  izdelavo  internetnih  strani  bila  izredno
konkurenčna. Izdelavo profesionalnih fotografij sploh nisva posebej zaračunavala, nikomur od
kršiteljev najinih avtorskih pravic, nisva dala nobenih avtorizacij, da bi lahko najine fotografije
objavljali kjer je njim volja. Med tem se je dogajalo hujskanje in ustrahovanje najinih strank, da
so naju zapustili, fotografije pa so si vseeno prilaščali brez vsake najine avtorizacije. Ti hujskači
so  v  glavnem  različni  poslovni  in  turistični  informatorji,  kateri  prejemajo  subvencije,  tudi
200.000,00 evro letno, hrbte imajo pokrite s strani Kučanove mafije. Najine stranke prisilijo, da
jim dajejo avtorizacije  za objavljanje najinih fotografij,  povsem brez najinega soglasja,  zato
nastajajo spori med nama in temi poslovnimi subjekti, javnost je tako zavedena in negativno
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manipulirana proti nama.

Tragi-komedijant MARJAN ŠAREC, se je do naju obnašal povsem nečloveško in zaničevalno, ob
priložnosti,  ko  naju  je  povabil  Ago  Špacapan  iz  Komna,  naj  na  video  posnameva  njihovo
prireditev, kraška poroka. Tam so bili zbrani sami TV novinarji, kateri so to „slavje“ organizirali.
Marjan Šarec se je grdo in zaničljivo obnašal do naju, poleg tega nama je grozil še s tožbami
glede avtorskih pravic, v kolikor bova objavila karkoli od njegovih kozlarij, katere je izvajal on.
Ko danes zahtevava od Aga Špacapana naj spoštuje najine avtorske pravice, katere v veliki meri
krši, se nama le smeji.

Pred leti sva našla na internetu portal JAVNE DRAŽBE. Ugotovila sva, da se tam nahaja 60.000
slovenski lokalov in drugih podjetnikov. Zastrašujoče je bilo še dejstvo, da so se tam nahajale
najine  izredno  številne  fotografije  povsem brez  vsake  najine  avtorizacije.  Ko  sva  klicala  po
telefonu lastnika tega portala je zatrdil,  da je vse fotografije kupil.  Zahtevala sva račune za
plačilo teh fotografij in ni jih imel. Zaradi tega sem jaz Martina Valenčič odšla na MNZ in policijo
na Štefanovo 2 v Ljubljani, kjer sem prebila cel delavnik, da sem jim dopovedovala, da gre za
krajo avtorskih pravic. S prva so me začudeno gledali, zatem pa so le potrdili, da gre zares za
krajo. Boris in Martina sva za tem hotela narediti kazensko ovadbo proti temu lastniku portala
JAVNE  DRAŽBE.  Vse  pa  se  je  zataknilo  in  zavleklo,  zaradi  vedno  novih  in  novih  sabotaž
Kučanovega terorističnega režima. Prisiljena sva bila se boriti le za golo preživetje. Kasneje sva
poiskala odvetniško družbo Pečanac in Rakun, katera je hotela sodelovati z nama na tej zadevi,
kraji najinih avtorskih pravic. Žal so se ponovno pričele nove in nove sabotaže in znova za naju
le bitka za golo preživetje.

Ste se kdaj vprašali kdo je glavni krivec za nastlalo 1., 2. in sedaj 3. že dolgo trajajočo vojno?!
Niste, le informirajte se, tudi o teh zadevah sem se že kar veliko razpisal, jaz Boris Valenčič. 

Zakaj Milan Kučan ne naredi ničesar proti genocidu slovenskega naroda, zakaj Milan Kučan ni
naredil ničesar proti podtalni ukinitvi 60.000 zasebnih slovenskih podjetij? Zakaj v vseh zadnjih
40 letih ni ukrenil ničesar proti uničevanju ter ropanju državne in zasebne lastnine v Sloveniji?
Odgovor  je jasen; www.monarh.si/praznik.htm , neupravičeno „VLADARITI“. Kučan bo zagotovo
prejemnik „NOBELOVE NAGRADE“.

V tej zadevi II K 574/2017, je nujno potrebno se seznaniti s popolnoma negativnimi dogodki s
strani socialnih služb; CSD Ljubljana Šiška, CSD Črnomelj in CSD Nova Gorica. 

Proti glavnim akterjem tega nastalega zločina sem naredil Boris Valenčič kazensko ovadbo že 1.
5. 2016: www.monarh.si/kovadbazj.htm 

Najbolj zločinsko uperjena proti nam je bila Marija Tovornik, katera je tudi na sodni obravnavi II
K  574/2017  jasno  povedala,  da  je  izdala  odločbo  za  odvzem  otrok,  čeprav  povsem
NEUPRAVIČENO! S tem zločinskim početjem so nadaljevali še na CSD Črnomelj in CSD Nova
Gorica. www.predsednica.si/patrizia.htm 
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Marija Tovornik je za svoje zločine uporabila tudi sodišče za zapuščinske zadeve v Ljubljani:
www.predsednica.si/kronika/zps.htm - www.predsednica.si/kronika.htm 

Ko sva Boris in Martina raziskovala kako so ukradli meni, takrat Martini Pirnat, pokojnino po
mojem pokojnem očetu Jožetu Pirnatu, nam je direktor CSD šiška podal resnično nedostojen
odgovor; www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm 

Dokazni dokumenti o pokojnini mojega očeta Jožeta Pirnata:
www.predsednica.si/kronika/zahteva.pdf 

http://www.predsednica.si/kronika/zahteva.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm
http://www.predsednica.si/kronika.htm
http://www.predsednica.si/kronika/zps.htm
http://www.predsednica.si/kronika/zlocin.htm
http://www.predsednica.si/kronika/preiskava.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/tozilstvoNG.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/apartheida.htm
http://www.predsednica.si/patrizia.htm
http://www.monarh.si/kovadbazj.htm
http://www.monarh.si/praznik.htm


www.predsednica.si/kronika/priporoceno.jpg 
www.predsednica.si/kronika/zemknjiga.jpg 
www.predsednica.si/kronika/rojstnim.jpg 
www.predsednica.si/kronika/porocni.jpg 

Ko sem se jaz Martina Valenčič obrnila na policijo in tožilstvo, se noče nihče zganiti, da bi ta moj
primer reševal. Tudi to je le pošasten zločin. Malomarnost ???!

Je to malomarnost, da so tožilstvo, policija in poklicni politični zločinci že dolga leta pripravljali ta
ekstremno zločinski napad na našo družino?! Ta zločin je bil načrtovan že z rojstvom prvega sina
Borisa, ko ste nahujskali proti nam upokojeno računovodkinjo ADRIA ARWAYS, da je tako moja
mati  Darja  Kušlan  sploh  izvedela  za  rojstvo  mojega prvega  sina.  Kašni  zločinci  ste,  da ste
uporabljali in hujskali mojo mati proti meni in proti naši družini, čeprav mi je ona uničila mojega
očeta in si prilastila mojo pokojnino po njem! Vse življenje me je že kot otroka pretepala, o tem
obstajajo jasni dokazi. Tudi drugega moža Petra Kušlana je po rojstvu mojega pol brata Blaža,
pričela poniževati in ugonabljati, da bi tudi od njega prejela pokojnino. Dobrodošli so vam vse
vrste zločincev, da lahko zares le na ZLOČINSKI NAČIN VLADARITE! 

Sin  bivšega  direktorja  policije  Marjan  Fank,  naj  bi  se  kar  sam obesil,  toda  tega  midva  ne
verjameva. Obesili so ga policaji, ker je preveč izvedel o krutih zločinih policije.
www.predsednica.si/kronika/ot/policist.pdf 

Tudi  najinega  sina  Borisa  je  načrtoval  Milan  Kučan  kar  obesiti,  zato  je  Zoran  Jankovič
neupravičeno kadroval svojega JANIČARJA Jožefa Kavtičnika za ravnatelja OS Miška Kranjca.
www.predsednica.si/kronika/kavticnik.htm 

Pred leti ste nosečo Anno Kološa nahujskali proti meni Borisu Valenčiču, tudi njeno mamo Jelko.
Ko pa je Jelka spoznala vso resnico, ste tudi njo obesili! 

Res  ste  pravi  SPECIALISTI  ZA  SAMOMORE  V  SLOVENIJI!  -  vojna  vihra  proti  pravim  in
avtohtonim Slovencem!

Leta 1987 ste me povsem neupravičeno odpeljali na Povšetovo 5, Ljubljanski zapori, tam me je
pričel Srbin Nikola Perič bestialno obravnavati v srbskem jeziku in me usekal z železno palico po
glavi, zatem me je zbrcalo na tleh še 5 drugih policistov, JANIČARJEV. Zaradi tega sem šel to
povedat tudi na OZN v Ženevo. V Ljubljani na UNZ Prešernovi 18 pa ste mi kasneje ukradli vso
zdravniško dokumentacijo, kako ste me „razbili“ na Povšetovi! - kakšna malomarnost!

Proti meni Borisu  Valenčiču ste ta politična in policijska navlaka z vso silo znaša že od mojega
rojstva, ker sem živel brez staršev. Na vso srečo sem spoznal že kot mladostnik tudi življenje v
predvsem v Italiji in Franciji, tudi po drugih evropskih državah, kjer sem preživel celih 10 let.

Dobro si poglejte v vaša zločinska ogledala vaše obraze in jih nikakor ne primerjajte z menoj!

Sabotaže najinega podjetniškega in političnega dela so se dogajale ves čas, dolga leta. Na T2 in
Telekomu  imajo  zabeležene  številne  okvare  naših  telefonskih  priključkov  in  nihče  ni  znal
dejansko pojasniti, kako to, da je do njih prišlo. Izginjale so pisemske pošiljke in prestrezani so
bili E-maili. Vršila se je IZLOLACIJA in CENZURA, kar je na las podobno le Milanu Kučanu in
njegovim terorističnim učencem. SOVA ustanavlja zasebna podjetja, da preko njih sabotirajo
druga  slovenska  podjetja,  v  dejanski  zasebni  lasti.  Takšna  umetno  ustanovljena  SOVINA
podjetja prejemajo tudi subvencije, evropska sredstva, skratka so financirana zato, da uničujejo
vsa druga slovenska zasebna podjetja. Njihovi cilji so jasni; uvedba novega komunizma in velike
Srbije ter dokončno izvedbo genocida nad Slovenci.

Številni ZLIKOVCI kot je Mitja Kunstelj, grozijo meni Borisu Valenčiču z ubojem. Kunstelj celo
javno grozi še drugim, da jih bo kar na cesti postrelil in da je tako ustrelil v nogo tudi mene.
Resnica se nahaja na preiskovalnem sodišču v Ljubljani, kar je obravnaval preiskovalni sodnik
Mandrovič. Bil sem 1. žrtev „vojaškega konfilkta“ v Sloveniji, Kunstelj me je ustrelil v nogo pri
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meni doma na Tbilisijski ulici. Kučan mu je naročil naj me ustreli v koleno, tja pa me pod mizo ni
uspel ustreliti, toda tega ne bo pisalo v tej sodni preiskavi.

Mitja Jakopič, kriminalec, kateri se je nahajal v mestu RIGA v Latviji, je meni Borisu Valenčiču
grozil preko FACEBOOKA, da me bo ubil, razkosal in razposlal po vsem svetu. Z dokazi sem ga
prijavil na policijo in MNZ. K obravnavanju tega primera me je povabil nek višji policist, vse kaže
na to, da je Srb, z njim je bila policistka Molan. Oba sta me prepričevala, da ta grožnja ni za
obravnavanje?! Mitjo Jakopiča sem prijavil tudi na vse policijske postaje in na sodišče v Rigi. 

Kaj hočem jaz Boris povedati s temi primeri groženj? V Kučanovi Sloveniji, lahko meni grozi
vsakdo in nikoli ni obdolžen ničesar,  jaz pa moram hoditi na sodišče kot obtoženi brez vseh
dokazov, dovolj je že povsem lažno klevetanje, tako kot v primeru  II K 574/2017.

Le zakaj morava Boris in Martina Valenčič,  kakor tudi vsa družina, kar naprej biti  ogroženi,
zaničevani,  poniževani,  sabotirani  itd..  Kako  to,  da pa  so  vsi  politični  zločinci  v  Sloveniji  –
ZAŠČITENI!? … je to zgolj malomarnost???!

SLOVENIJA JE ZAPISANA ZLOČINU IN POKLICNIM ZLOČINCEM.

Naj vam predstavim še to, kaj je na novo „naumila“ ta Kučanova pošast! Namreč jaz osebno,
Boris Valenčič sem preprečil Kučanu, da bi ta s prevarami ponovno sestavil veliko Srbijo, zato
sedaj to hoče narediti s silo!  Po 30-ih letih, od kar so Kučan, Miloševič in JNA zanetili lažno
vojno  za  Slovenijo  in  še  pravo  balkansko  vojno  z  veliko  število  žrtev,  s  ciljem da  je  tako
pribežalo ogromno število beguncev v Slovenijo, sedaj neti že 3. balkansko vojno proti Hrvaški!
Tudi o tem sem že pisal in obvestil javnost. Namreč, po Hrvaški hoče udariti iz Slovenije iz Bosne
in iz Srbije, z močno rusko podporo iz Jadrana z ladjami in letalskimi napadi. 

Zaradi tega Kučana in njegovih pajdašev je padel tudi arbitražni sporazum in Slovenija ne bo
imela dostopa na odprto morje. To vse vedo tudi vsi slovenski in hrvaški politiki, pa vam tega
noče  v  javnost  povedati  nihče.  Zaradi  tega  Jelinčič,  SNS,  beri;  srbska  nacionalna  stranka,
vzdržuje  že  dolga  leta  povsem umeten  konflikt  s  Hrvaško.  Njegova  stranka  SNS je  dala  v
parlamentu pobudo za ponovno obvezno služenje vojaškega roka, tudi za ženske. Z napadom na
Hrvaško nameravajo pobiti  še  teh nekaj  preostalih  Slovencev,  po „uspešno“  končani  vojni  s
Hrvaško pa preseliti veliko število Srbov v Slovenijo. 

„SLOVENSKE“ NOVICE, so dejansko SRBSKE NOVICE in že pišejo o tem, kako je Kučan razkril
javnosti, da Hrvaška ni hotela „pomagati“ Sloveniji v tej lažni in namišljeni 10 dnevni „vojni za
Slovenijo“. Hrvaška je bila takrat povsem brez orožja, zato je za tem Kučan podtaknil Janši in
Bavčarju prodajo orožja na Hrvaško, katerega je JNA namerno pustila v Sloveniji, da so JNA
sploh lahko udarili po Hrvaški. Le zakaj Slovenija ni vojaško pomagala Hrvaški, v vojni proti
RDEČI ZVEZDI in srbskim agresorjem???! Odgovori Kučan!

Kučana je potrebno dati takoj v zapor, da se bo le tako lahko izpovedal za vse njegove storjene
zločine in da se takoj zaustavi to njegovo veliko srbsko vojskovanje! 

(ponovno bodo mediji pisali, da sem jaz Boris izvajal diverzije po Hrvaški, Kučan ne bo nič kriv)

Skratka, življenje za našo družino v Sloveniji je postalo povsem NEVZDRŽNO, ne smemo in ne
moremo dostojno živeti, kaj šele delati in ustvarjati. Zaradi zadeve II K 574/2017 v opisanih
okoliščinah,  zahtevamo  4.000.000,00  evro  odškodnine.  Le  na  ta  način  bomo  lahko  delno
nadomestili izgubljeno in se z našim podjetniškim delom angažirali nekje v tujini. Po vsem tem
kar  smo  doživljali,  smo  povsem  izgubili  zaupanje  v  „uradne“  institucije  v  Sloveniji.  Lahko
zaključimo le, da gre za Kučanov totalitarni in povsem kriminalno zločinski režim, le ta se že
predolgo vleče in obstaja.

Boris in Martina Valenčič Naše delo: www.adriagraf.eu www.latuavia.eu www.freetime.si
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