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Nova Gorica, 29. 8. 2019

OKRAJNO SODIŠČE V NOVI GORICI

zadeva: Kt/3043/2019/DK/7

PREDLOG ZA OPRAVO PREISKAVE PROTI SONJI SAKSIDA, CSD Nova Gorica

Dne 23.8.2019 sva sklep o zavržbi  prijave z  dne 20.1.2019 zoper Sonjo Saksida,  „socialno
delavko“ iz CSD Nova Gorica. 

www.predsednica.si/kronika/zlocin.htm

S tem sklepom tožilstva z dne 6.6.2019 se nikakor ne moreva strinjati, ker so dejstva povsem
drugačna  kot  jih  navaja  Darinka  Kastelan,  okrožna  državna  tožilka.  Tožilstvo  se  izmika
odgovornosti tudi v tem primeru, enako v celotni Sloveniji ne procesirajo in obravnavajo nešteta,
več kot grozeče očitna kriminalna dejanja, katere počne slovenska politika.  Celo huje, organi
pregona kriminalce le ščitijo, so zaščiteni še bolj kot trope volkov in medvedov, oboji ustrahujejo
avtohtono slovensko prebivalstvo, nad katerim se izvaja načrten in popoln genocid, da tako
zakrijejo vsa svoja ekstremna kazniva in zločinska dejanja dejanja. Nas Slovence izganjajo v
tujino, v Slovenijo pa uvažajo tujce, predvsem Srbe, katere pa vsa nakopičena problematika nič
ne zanima, prihajajo le po svoje koristi. Z vsem razpoložljivim nasiljem so „politiki“, le poklicni
zločinci, sprejeli neverjeten družinski zakonik, čeprav se z njim tudi na referendumih Slovenci
nismo strinjali. 

V  Sloveniji  so  gangsterji  in  vsi  poklicni  zločinci  medsebojno  homogeno  povezani  v  njihovo
ekstremno kriminalno „mašinerijo“, da je povsem jasno, da iz ministrstva za socialne zadeve ni
pričakovati ničesar drugega kakor pohvale njihovih podrejenih pajdašev, poklicnih zločincev.

Dosedanje naše doživete izkušnje s socialnimi službami v Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič Rudnik,
Črnomelj in sedaj še CSD Nova Gorica - SONJA SAKSIDA, imamo izredno negativno mnenje. Iz
vse Slovenije pa neprekinjeno prihajajo hudo negativne vesti, kaj vse se dogaja v posameznih
CSD-jih.  Mladostniki  po  vsej  Sloveniji  izginjajo,  informacije  so  zastrašujoče,  ministrstvo  za
socialne  zadeve  pa  na  vkljub  temu  kar  naprej  hvali  svoje  podanike,  poslušne  izvršitelje
posameznih zločinov. Izjave ministrstva za socialne zadeve, katere povzema okrožno tožilstvo v
tej zadevi so povsem ne relevantne.

Tudi midva sva Sonjo Saksida na pričetku sodelovanja pohvalila, vendar pa se je kmalu izkazalo,
da nam Sonja Saksida dejansko ni prav nič naklonjena. Podtaknila nam je vojaško stanovanje v
lasti MORS-a, da so nas nadzirali in prisluškovali. Po vsej verjetnosti pa tudi video snemali. 

Srbska družina s priimkom Miloševič, kateri so stanovali nad nami so se kar naprej izživljali nad
nami in nas poniževali ter zaničevali. Slovenskega jezika sploh ne obvladajo, prejemali pa so
plače v Sloveniji, sedaj penzije.

Že takoj na začetku našega bivanja v Vipavi, ul Gradnikove brigade št. 7, nas je ta Miloševič zelo
hudo napadel z njegovimi besedami, da je on glavi teh blokov, komandant - tega naselja, da
policija sploh ne pride tja in da bo že on obračunal z nami. Spraševal me je je razne traparije,
kje imam bombe, pištole in takšne neumnosti, ter da ve vse o meni – Borisu Valenčiču. Kar
naprej sta bila z njegovo ženo do nas osorna, nadležna in izredno sovražna. Ves čas našega
bivanja v tem stanovanju smo bili žrtve provociranja, da bi le kako nastal globlji konflikt z njimi,
da bi  jaz  Boris  Valenčič  koga  od  njih  udaril  in  tako  bi  ponovno obravnaval  na  sodišču  kot
„krivec“. 

Meni Martini Valenčič je ta Miloševič govoril; JEBAT ČU TE U PIČKU. Njegova žena je stresala z



njihovega balkona tepihe in vse kar so imeli svinjskega v njihovem stanovanju, direktno na naš
balkon. Na naš balkon so metali tudi zemljo in cvetove rož, tako da so se zamašili tudi odtoki
vode,  kateri  so  bili  vgrajeni  na  balkonu.  Kadar  koli  smo se  s  temi  Miloševiči  srečevali  na
stopnišču, smo bili deležni različnih provokacij. Bilo je zares hudo tegobno stanovati tam.

Preden smo se vselili v to stanovanje je imel ključe od teh vrat ta Miloševič in kadar nas po cele
dan ni bilo, je on Miloševič vstopal v naše prostore, to vemo, saj so izginjale  nekatere stvari,
sicer nepomembne, le toliko, da smo imeli slab občutek v smeri provokacij.

Nekega dne je ta Miloševič prišel na naša vrata celo s pestmi razbijat in ko mu je najin starejši
sin Boris vrata odprl, se je Miloševič pognal za Borisom v notranjost stanovanja in hotel najinega
sina pretepsti, vendar se mu je Boris odločno uprl in Miloševič je kar zbežal nazaj od koder je
prišel.

Nismo hoteli narediti nobene prijave na policijo, saj smo vedeli, da bo policija izrabljena le zato,
da dela kakšne krivične ovadbe proti nam. Takšne so pač naše izkušnje s policijo.

O vseh teh dogodkih pa smo obveščali tudi Sonjo Saksida, vendar nas je odpravila z besedami,
da se v zasebne odnose ne bo vtikala. Še huje od tega pa je to, da je prav Sonja Saksida hodila
k nam z dolgimi lažnimi spiski, kaj vse smo mi, naša družina naredili narobe. Torej Miloševiči so
nas lahko lažno klevetali  tej  Sonji  Saksida,  mi  pa pri  vsem tem nismo smeli  imeti  nobene
besede. Vsa ta dogajanja so bila nam dokaz, da je tak scenarij bil nam podtaknjen v dogovoru s
Sonjo Saksida. 

Ko sva Sonji Saksida izjavila, da nam je bilo to stanovanje podtaknjeno z določenimi slabimi
nameni, je ona močno vzkipela z besedami, da nam je prav ona Sonja poskrbela to stanovanje
in zagrozila, da če bova še naprej govorila tako, naju bo prijavila! Kam pa ni povedala.

Izvedela sva tudi to, da bi morali začasno stanovanje dobiti v Ajdovščini in ne v Vipavi.

Sonja Saksida nam je postavila proti vprašanje, zakaj smo takšno stanovanje sprejeli? Pred
podpisom pogodbe se nam še sanjalo ni kaj nas tam čaka, naš odgovor pa je bil, da smo imeli v
Ljubljani sodni postopek in smo morali po cele dneve  pisati replike, da smo uspeli dokazati našo
NEKRIVDO. 

Med tem sodnim postopkom smo bili izredno slabo tretirani s strani teh Miloševičev, tudi Sonja
Saksida se je izkazovala kot preteča nevarnost. 

Po pozitivnem zaključku tega sodnega procesa pa nam je Sonja Saksida kar naprej izkazovala
njeno  nezadovoljstvo,  pričakovala  je,  da  se  bo  to  za  nas  zaključilo  negativno.  Naenkrat  je
postala živčna in se pričela grdo obnašati do naše družine. Izjavila je tudi, da ju midva starša
prav nič ne zanimava, tako je povsem poteptala svoje „uradno“ poslanstvo – POMOČ DRUŽINAM
V STISKI.

Pričakovali smo, da bo Sonja Saksida s tem pravnomočnim zaključkom tega sodnega procesa
tudi ona zaključila ta povsem NEUPRAVIČEN upravni postopek proti naši družini, katerega je
pričela Marija Tovornik, toda to se ni zgodilo! Še več, Sonja Saksida je to njeno živčno stanje še
bolj izkazovala ter kar nadaljevala s tem povsem NEUPRAVIČENIM početjem. 

www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf

Med samim sodnim procesom je Sonja Saksida od mene Martine Valenčič zahtevala, da naj
razmišljam s svojo glavo, naj se vrnem k svoji „POŠASTNI MATERI“ v Ljubljano in da bo potem
vse v redu. Torej to je pomenilo, da naj Borisa Valenčiča zapustim! Večkrat mi je tudi predlagala
naj gram v VARNO HIŠO.

Ta njena nagovarjanja so povsem ekstremna in nedopustna, razumela sem le to, da naj bi ne



razmišljala s svojo glavo, temveč z njeno – vsiljevalsko glavo - Sonje Saksida. Te njene zahteve
je bilo razumeti kot izsiljevanje, da če ne bo tako kakor zahteva Sonja Saksida, se bo za mene
slabo končalo. Vse to kaže na mafijsko povezanost s policijo, socialnimi službami, s tožilstvom, z
mojo mamo Darjo Kušlan in drugimi upravnimi službami.

Sonja  Saksida  je  mene Borisa  Valenčiča  nadlegovala  tudi  tako,  da me je  povsem objestno
spraševala; kako to, da pišem na internetu proti komunistom, med tem ko mi komunisti dajejo
socialno pomoč? To sem razumel kot izsiljevanje ter prisiljevanje v komunizem. Odgovoril pa
sem ji; da sem mislil, da mi socialno pomoč nudijo DOBRI LJUDJE.

Sonja Saksida nima v sebi niti kančka slovenske duše in srca, nikakor pa tudi ni primerna za
delo v socialni službi. 

Predvsem zaradi  Marije  Tovornik  iz  CSD Šiška  Ljubljana  smo morali  zapustiti  stanovanje  v
Ljubljani in se na silo odmakniti od teh „zveri“ . S Sonjo Saksida pa nismo pridobili nič, kar bi
nam povrnilo izgubljenega. Smo le še v večjih težavah kot prej, zato smo pričeli z odškodninsko
tožbo z našim odvetnikom Lukom Žiberna iz Novega Mesta. 

www.predsednica.si/kronika/odskodnina.htm

Zaradi Sonje Saksida smo se obrnili še na inšpektorat za socialne zadeve, obljubili so nam, da
bodo zadevo raziskali in nam vse ugotovitve sporočili, vendar se ni ničesar sploh ugotavljalo.
Tudi to dokazuje zločinsko premočrtnost, popolno poniževanje ljudi.

Od naslovnega sodišča zahtevamo naj ugotavlja s preiskavo, kaj se dejansko dogaja v ozadju te
zgodbe, upoštevajte tudi dopis z dne 20.1.2019, kakor še vse priložene priloge.

V kolikor se zadeva ne bo v popolnosti raziskala, bomo pač tudi primer Sonje Saksida uvrstili v
kompleksno  tožbo  zaradi  zločina  proti  človeštvu  v  kakšni  drugi  državi,  ko  bomo  imeli  to
priložnost.

Boris in Martina Valenčič


