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Glede na to, da sem leta 2012 in 2017 kandidirala za predsednico Slovenije in
leta 2014 za županjo Ljubljane;  www.predsednica.si in  www.zml.si , sem še
vedno osovražena s strani fundamentalističnih, skrajnih totalitaristov, kateri se
pojavljajo navzven kot politiki, ljudstvu z vso silo nalagajo spoštovanje njihovih
zlaganih pojavov v smislu „revolucionarne“ zgodovine, njihovo resnično podobo
pa je mogoče razpoznati v ekstremnem sadizmu in dominaciji le zaradi ropanja
financ in izvajanja genocida nad slovenskim narodom. 

Te  osebe  so  Milan  Kučan,  Zoran  Jankovič,  Janez  Janša  in  številni  njihovi
„pajdaši - tolpaši“. Vsa javna uprava, sodišča, policija, tožilstva, FURS itd.. jim
ubogljivo sledite, da le prejmete kakšen evro plače, sodelujete pri popolnem
uničenju Slovenije.   

Moj mož, Boris Valenčič se proti vam in vašem ZLO POČETJU bori že več kot 40
let. Sedaj ima že 62 let. 
 
Že v letih 90, ko se je sestavljal DEMOS je Evropa vsiljevala Sloveniji, da je
potrebno vso slovensko gospodarstvo uničiti, kajti Evropa ima že vse na novo
pripravljeno za nas in celotno vzhodno Evropo.  Takoj  nato se je pričela do
konca izprijena kraja in ropanje ter uničevanje Slovenije. To je v veljavi še v
današnjih dneh. 

Nekaj let nazaj je bilo nasilno izbrisanih 60.000 slovenskih zasebnih podjetij in
povsem uničen srednji sloj. 

S  to  epidemijo  Corona  virusa,  s  katero  je  okužila  Amerika  ves  svet,  se
uničevanje  gospodarstev  vzhodne  Evrope,  Slovenije  in  nekaterih  zahodno
Evropskih držav nadaljuje. Evro-atlantska mafija je pobila v zadnjih letih že več
ljudi kot jih je pobil Stalin, Bill Gates pa napoveduje, da nameravajo pobiti ¾
človeštva. 

Prej  imenovani  slovenski  gangsterji  dosledno  sledijo  tem  vatikanskim  in
imperialističnim gangsterskim interesom.

Že od pričetka ustanovitve mojega podjetja Adriagraf d.o.o., sem bila deležna
le grobega nasilja  nad menoj  in mojim poslovanjem, policijska kraja  mojih
pisemskih  pošiljk,  prestrezanje  e-mailov,  prestrezanje  in  preusmerjanje
telefonskih pogovorov, hujskanje mojih strank proti meni itd.. 

www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf 

http://www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf
http://www.zml.si/
http://www.predsednica.si/


Večkrat  sem  se  obrnila  na  vse  mogoče  institucije,  tudi  na  ministrstvo  za
pravosodje, da bi se s takšnim nasiljem prenehalo. To se seveda ni uresničilo,
sedaj  pa  so  rezultati  mojega  dela  katastrofalni,  kajti  nikakor  nisem mogla
zaslužiti dovolj, da bi si lahko izplačevala plačo in še obvezne prispevke. 

Za tako nastalo stanje NIKAKOR ne iščite krivca v meni, glavni krivec je MILAN
KUČAN! 
   
Jaz nikakor ne bom ukinila svojega podjetja, to bi mi pomenilo samouničenje,
tako  kot  samomor.  Jaz  ne  priznavam nobenih  dolgov  za  obvezne  socialne
prispevke,  naj  jih  plačujejo  dejanski  krivci  za  nastalo  situacijo  v  mojem
podjetju in v vsej Sloveniji.

Predlagam pa ministrstvu za gospodarstvo,  ministrstvu za notranje zadeve,
ministrstvu za delo, ministrstvu za šolstvo in ministrstvu za pravosodje da mi
izplačajo nadomestilo za ureditev poslovanja mojega podjetja v višini 300.000
evro, da bom lahko dopolnila poslovanje mojega podjetja v druge dejavnosti in
tako tudi pokrila izgubljene plače ter prispevke.

Promocija turizma je povsem uničena.

Vsa navedena ministrstva ste sodelovali pri sabotaži mojega podjetja in celotne
moje družine še v zadevi II K 574/2017 zaradi katere zahtevam odškodnino v
višini 4 milijone evro. 

Okrožno sodišče v Novi Gorici NIKAKOR noče odobriti sredstva za BPP, da bi
lahko naredila tožbo v tej zadevi,  prav tako v vseh drugih primerih zahtev
mojega moža in mene za BPP. 

Zaradi kraje najinih avtorskih fotografij imava kršiteljev za vsaj 800.000 evro
in nikakor brez finančnih sredstev preko sodišč ne moreva rešitev regularno
izpeljati.  

Vsi  ste  le  strahopetci  in  se  tresete  pred  nama,  da  nebi  slučajno  midva  z
Borisom prišla do kakšnih otipljivih finančnih sredstev, da bi uspešno izpeljala
sodne postopke v prid nama in najine družine.

www.adriagraf.eu www.latuavia.eu www.freetime.si  

www.monarh.si/podtaknjeni.pdf  www.predsednica.si/kronika.htm 
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OBVESTILO: obveščam vas, da sem vam poslala tudi priporočeno pošiljko z
enako vsebino kot preko E-maila.

Celotno zadevo bom v ponedeljek 14. 12. 2010 poslala še na vrhovno sodišče,
ustavno  sodišče,  na  ministrstvo  za  gospodarstvo,  ministrstvo  za  delo,
ministrstvo  za  socialne  zadeve,  ministrstvo  za  pravosodje,  ministrstvo  za
finance, na upravo FURSa, ministrstvo za notranje zadeve, na „vlado“, varuhu
človekovih pravic, proti korupcijski komisiji in seveda na medije.

Zahtevala bom, da končno pričnejo POZITIVNO reševati vse moje težave in
težave mojega podjetja, prav tako težave moje celotne družine.

To kar se dogaja nam, niso le kar tako neki ZLOČINČKI, temveč so ekstremno
hudi zločini proti človeštvu.

LP Martina Valenčič


