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Vse negativne zadeve katere navajate v vašem mnenju so le povzetek laži in klevetanja
navedenih,  kateri  so  izvedli  zaroto  na  povsem kriminalen  način,  iz  česar  je  nastala
neizprosna policijsko tožilska gonja proti  naši  družini.  To je  bila  politična direktiva s
strani Zorna Jankoviča, kateri je namestil za ravnatelja OŠ Miška Kranjca – LJ Šiška,
Jožefa  Kavtičnika.  Celo  mediji  so  opisali  Jožefa  Kavtičnika  izredno  negativno  in  ga
navedli kot najslabšo izbiro med kandidati za mesto ravnatelja te šole. Prilagamo.

Peter Kušlan, sedanji  mož moje matere Darje,  je bil  nekaj časa zaposlen v sistemu
Mercator prav v pisarni Zorana Jankoviča, takoj po tistem ko sva Boris in Martina že
živela in delala skupaj.

CSD Šiška, Marija Tovornik je izvedla povsem neupravičen in hudo agresiven napad  na
našo  družino.  Prav  ona  je  vodila  celotno  akcijo  proti  nam  in  nas  hotela  uničiti.
Izmišljevala  se  je  laži  in  zahtevala  povsem  neupravičene  postopke  za  dosego
zastavljenih zločinskih ciljev.

V dokaznem postopku na sodišču v zadevi II K 574/2017 so bila vsa klevetanja povsem
ovržena,  celoten  ta  pričeti  „CIRKUS“,  vključno  s  končanjem  te  sodne  zadeve  pa
predstavlja  le  SABOTAŽO  Borisa  in  Martine  Valenčič  in  najinih  otrok  zaradi  najine
pozitivne politične vloge v Sloveniji in v svetovnih razsežnostih ter poslovnega dela na
področju promocije slovenskega turizma. 

Niti ena sama kleveta in vse te laži niso prenesle dokaznega sodnega postopka, torej jih
je navajati še sedaj v tem vašem mnenju povsem odveč, to nas samo nadalje globoko
žalosti. 

Najin starejši sin Boris je bil izredno dejaven in uspešen učenec in so proti njemu v tej
šoli uvedli poseben zaničevalni režim, kateri je opisan v celoti na internetnih straneh
www.predsednica.si/kronika.htm in  jih  ne  želiva  ponavljati  v  tem odgovoru  na  vaše
mnenje. Celo ugotovila sva, da resnično Jožef Kavtičnik pripravlja ugrabitev najinega
sina Borisa. To potrditev sva dobila celo na RTV Slovenija, kjer je Boris obiskoval pevski
zbor RTV.

Nenazadnje se v Sloveniji dogaja veliko izginotja otrok.

Kdor ima pač rad, svoje otroke, jih bo 100% zaščitil  in je povsem odveč govoriti  o
PARANOJI.

Vsi  Slovenci  zlahka  ugotavljamo,  da  je  bila  celotno  Slovenija  naklepno gospodarsko
uničena in pokradena s strani vidnih politikov. Torej je celoten politični, policijski, upravni
in  „pravosodni“  sistem  v  Sloveniji  izredno  neproduktiven.  Prejemajo  se  zaenkrat
neskončni krediti, katere daje Evropa in Amerika Sloveniji, zaradi bojazni pred Rusi in
Kitajci.

Vsi kateri se trudimo narediti spremembe na bolje, pa smo ŽAL le žrtve tega zločinskega

http://www.predsednica.si/kronika.htm


kolesja.  

Darja Kušlan, mati mene Martine, mi je odtujila celotno pokojnino po mojem pokojnem
očetu  Jožetu  Pirnatu,  skupaj  s  Petrom Kušlanom pa sta  mi  lagala,  da  me je  le  ta
posvojil kot hčerko. To se je izkazalo za veliko laž, saj bi ona dva ostala brez pokojnine
pisane na moje ime, v kolikor bi me ta hudodelski lažnivec Peter zares posvojil. 

V izginotje te moje pokojnine je bila vpletena Vlasta Lekše in kot vse kaže tudi Marija
Tovornik, saj sem bila izbrisana iz registra državljanov. Vse dokumente mi je pred leti
izdajala le Vlasta Lekše. Ko sem se obrnila na direktorja CSD LJ Šiška, Mateja Babška,
mi ni  hotel  odgovoriti  na moje vprašanje glede moje pokojnine,  poslal  me je  le  na
policijo, naj tam urejam te zadeve. Prilagam njegovo izjavo. Kmalu zatem pa je kar
odstopil  iz  direktorskega  položaja.  Na  policijo  sem se  obrnila  že  veliko  prej,  da  bi
raziskovali to zadevo, pa tega niso naredili.

Darja Kušlan in njen mož Peter, sta mi hotela še pobrati moje otroke v rejništvo, mene
pa kar „psihiatrirati“ in tako bi ona dva „lepo živela“ v tem zločinskem sistemu, do konca
svojih dni! Resnično ogabno dejstvo in smešno razmišljanje takšnih ljudi. 

Kaj vse znam delati jaz Boris Valenčič in česa vsega sem naučil tudi mojo ženo Martino,
prav tako znanje izredno dobro sprejema tudi sin Boris, se tem dvema „požrtnežema“,
Darji in Petru še sanja ne.

Žal je narava najinega dela povezanega s promocijo slovenskega turizma takšna, da
nisva mogla otroke vedno vzeti s seboj na teren, kjer sva delala fotografije in video
predstavitve. Večkrat sva svoje otroke bila prisiljena prepustiti v varstvo Darji in Petru
Kušlanu. Kaj vse sta onadva počela z njima, nam še vsega ni uspelo raziskati, le starejši
sin Boris nama je povedal že veliko negativnega o njiju. Vsekakor se bova potrudila
raziskati celotno ozadje „dobrote“ Petra in Darje, ko bova enkrat kjerkoli na svetu se
ponovno uspešno uveljavila z najinem delom. 

Pravosodni postopki, katere sva uperila proti našim sovražnikom, niso bili nikoli jasno
procesirani,  kar je nedvomno plod organiziranega kriminala v „državnih“ institucijah.
Zaradi vseh predstavljenih zločinov proti naši družini, nisva dolžna imeti zaupanja več do
nikogar v Sloveniji.

Tudi najin drugi sin Martin ni v Italiji hodil v šolo umazan, kot se to navaja v tem vašem
mnenju.  Res  je  imel  včasih  prevelika  oblačila,  saj  nimamo  kam postaviti  šivalnega
stroja, jaz Boris oče, znam tudi šivati in bi to lahko vse uredil. Šivati sem se naučil od
svoje mame, saj je bila izučena šivilja. Kdor si je izmislil,  da je Martin hodil  v šolo
umazan, je to njegov problem, mi vemo kaj je resnica in se ne damo motiti.

Kolikor bo le dopustila situacija se bova oba starša, prav tako najin sin Boris skupaj
potrudili, da bo Martin, drugi sin uspešnejši v 2. razredu osnovne šole. 

Dodatne  težave  katere  povzročajo  hude  probleme  celotnemu  svetu,  glede  aktualne
epidemije in migracijski tokovi pribežnikov, tudi naši družini predstavljajo hude ovire.

V trajanju gonje proti naši družini in sodnega postopka  II K 574/2017 smo imeli izredno
oteženo življenje, zaradi česar je vse skupaj trpelo, najino delo na področju turistične
promocije in tudi otroci,  saj smo vsi skupaj živeli  v strahu, kaj se bo zgodilo. To je
trajalo vse od maja 2016, do zaključka postopka na višjem sodišču do decembra 2018. 



Vmes je je zgodil  še en neupravičen policijski  napad policije Nova Gorica. Res lepo.
Nov napad na našo družino:  www.predsednica.si/kronika/ng-napad.htm
Zdravniško spričevalo, Patrzia: www.predsednica.si/kronika/pzdrs.htm
 
No, da zaključimo, le bodite resnično pametni tudi vi in nam svetujte kaj pametnega in
če le lahko kako ponudite tudi pomoč. 

Trenutno  bi  potrebovali  200.000,00  evro  za  ureditev  poslovanja  podjetja  Adriagraf
d.o.o., da bi povsem pričeli z dodatnimi dejavnostmi in vsaj 150.000,00 evro da bi si
kupili manjšo starejšo hišo z vsaj 500 m2 terena. 

To  niso  le  naše  sanje,  temveč  cilj  katerega  moramo  doseči,  da  bi  lahko  ponovno
dostojno živeli.  V ta  namen se bomo morali  pač izseliti  iz  Slovenije v katero  drugo
državo, katera nas bo sprejela in obravnavala resnično le kod ljudi.

Boris in Martina Valenčič

Priloge: 

-kadrovanje Jožefa Kavtičnika
www.predsednica.si/kronika/kavticnik.jpg  
-izjava Mateja Babška CSD Šiška Ljubljana
www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm 
-odgovor ministrstva za pravosodje
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf 
-kazenska ovadba proti Zoranu Jankoviču, Jožefu Kavtičniku, 
Mariji Tovornik, Barbari Lavrič
www.monarh.si/kovadbazj.htm 
-zahteva za preiskavo Sonje Saksida
www.predsednica.si/kronika/preiskava.pdf 
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