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Nova Gorica, 23. 7. 2020 

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Komenskega 7

zadeva št.: 4770-3/2020-DI/4

TOŽBA PROTI ZZZS, zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Na naslovno sodišče vlagam tožbo proti ZZZS, zaradi odločbe z dne 23.6.2020, katera je
povsem v neskladju z resnično in kruto realnostjo.

Vse več je krutih informacij v javnosti in v medijih, da je ZZZS povsem brez financ, da
je  tudi  to  področje  javnih  financ  popolnoma  izropano  s  strani  politikov  in  njihovih
„hlapcev“. Zaradi takšne slovenske krute realnosti, nameravajo „politiki“ ukiniti dodatno
zdravstveno zavarovanje in pobrati ta denar zavarovalnicam s silo, da bi bilo spet kaj za
ukrasti. Samo še grobe lopovščine imajo v Sloveniji veljavo!

Prav  tako  kot  blagajna  ZZZS smo oropani  mi  pošteni  podjetniki  in  politiki,  kateri  z
navedenimi „slovenskimi“ gangsterji nimamo nič skupnega. 

Na  internetni  strani:  www.predsednica.si/kronika.htm predstavljam  vse  svoje  in
družinske težave, katere so prav tako kruto povezane s to zadevo. 

Jaz  vsaj  javno  napišem in  predstavim vse krivce  kateri  me preganjajo  in  uničujejo
celotno mojo družino ter moje podjetje Adriagraf d.o.o..

Zakaj torej ZZZS ne predstavi javno tiste, kateri so izropali njihovo blagajno.

Šokantno je to, da se policija, tožilstvo in sodstvo nič ne zgane in ukrepa proti številnim
kriminalcem, kateri prosto ROVARIJO in ropajo po Sloveniji.

Še huje, sodijo V IMENU LJUDSTVA PROTI LJUDSTVU!

Vsaka NORMALNOST IN POŠTENOST je iz Slovenije dobila IZGON!

Jaz  in  moja  vsa  družina  nismo krivci  za  splošno  izživljanje  in  izvajanje  krivic   nad
Slovenci, delamo le na tem, da čim več pozitivnega doprinesemo Sloveniji  in vsemu
svetu.

Končni  rezultati  pa so žal  povsem drugačni  zaradi  krutega nasilja,  katerega izvajajo
predvsem tolpa komunista Milana Kučana in topla komunista  Janeza Janše -  nosilca
TITOVE ŠTAFETE, sedaj se je Janez Janša še transformiral v DOMOBRANCA, za takšno
igro sta se dogovorila  oba, Milan Kučan in Janez Janša. Oba tudi  nemilostno ropata
celotno Slovenijo in izsiljujeta  zahod za finance,  le tako Slovenija preživi,  ne pa od
tvornega in poštenega dela. Izropano in uničeno je bilo celotno družbeno gospodarstvo,
prav tako sta ta dva gangsterja s skupnimi akcijami uničila srednji sloj, demokracijo in
zasebno gospodarstvo. 
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Celotno slovensko avtohtono prebivalstvo sta tako hudo očrnila, da smo v svetovnem
merilu  na  tem  teritoriju  le  sami  nesposobneži,  socialni  problemi,  izsiljevalci,  kateri
resnično „podpiramo“ le ta dva TOTALITARCA, Janeza Janšo in Milana Kučana.

Boris  Valenčič,  moj mož in jaz,  sva se neštetokrat PRAVOČASNO pritoževala na vse
možne institucije o grobi prisotnosti vsega tega uničevalskega in pohlepnega režimskega
početja, vendar se ni nihče niti malo zganil, da bi postoril le kaj dobrega v pozitivno
smer za odpravo brutalnih POKLICNIH ZLOČINCEV PO URADNI DOLŽNOSTI.

ZZZS vsega navedenega sploh ne upošteva, navaja le neke člene iz zakonika, zaradi
katerih noče odpisati moje dolgove. Za nastale moje „dolgove“ jaz nisem ničesar kriva.
Najprej je potrebno dokazati krivdo, zatem pa odločati na sodišču, zaradi tega zahtevam
dokazni postopek na naslovnem sodišču.

Na ZZZS se namerno sprenevedajo, da je njihova blagajna bila izropana povsem proti
pravno,  mimo  vseh  členov  iz  vseh  zakonikov.  Naj  torej  ZZZS  predstavi  sodišču  po
katerih členih je bila njihova blagajna „izpraznjena“.

Nikakor  ne  moremo to  njihovo  izropano  blagajno  ponovno  napolniti  mi,  kateri  smo
povsem na robu elementarnega preživetja. Bogatuni, gangsterji, kateri so vse skupaj
uničili in izropali, pa se nam le smejijo in ne briga jih nič, kaj je z blagajno ZZZS in z
„državljani“ Slovenije, prav tako jih ne zanima nič, če „pocrka“ ves svet, le da preživijo
oni z naropanim denarjem.

ZZZS mora nujno prijaviti vse tiste, kateri so njihovo blagajno izropali, imenovati jih z
imenom in priimkom, policija, tožilstvo in sodišča pa jih MORAJO brez milosti kazensko
obravnavati.

Tudi mi bomo naredili enako, v tej sodni zadevi v obravnavi v dokaznem postopku.

Naj  odgovarjajo  tisti  kateri  so  ropali  in  uničevali  vse  povprek  in  to  še  kar  naprej
nemoteno počnejo, ne pa mi tisti katerim je bil njihov zločin vsiljen.

Ob pregledu moje pritožbe na direkcijo ZZZS, z dne 16.6.2020 in ob pregledu vseh
priloženih internetnih povezavah, boste povsem ugotovili dejansko stanje moje situacije,
da je povsem nemogoče vztrajati na zahtevah ZZZS. 

V kolikor ZZZS želi nadaljevati z negativnimi postopki proti meni, tako kot so to pričeli,
potem takem ZAHTEVAM,  da  naslovno  sodišče  opravi  dokazni  postopek  o  krivdi  za
nastalo situacijo.

Naj ponovimo še enkrat; OKROŽNO SODIŠČE IZ NOVE GORICE za BPP, nama z Borisom
Valenčičem kategorično in nasilno odklanja vsako PRAVNO POMOČ, kar jasno predstavlja
povezanost z organiziranim kriminalom, kateri „vladarijo“ v Sloveniji. 

Martina Valenčič                                        Boris Valenčič

Priloge:  
- pritožba na direkcijo ZZZS, z dne 16.6.2020 
   www.predsednica.si/kronika/pritozba-zzzs.pdf 
- dopis ministrstva za pravosodje - www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf 
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