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VRHOVNO SODIŠČE SLOVENIJE, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 

in 

USTAVNO SODIŠČE SLOVENIJE, Beethovnova ulica 10, SI-1001 Ljubljana

www.predsednica.si/kronika/furs-brezice.pdf 

V  obravnavanje  vam  pošiljam  svoje  hude  težave,  v  katere  so  me  na  silo
potisnili  ljudje, kateri sami sebe imenujejo s politiki.  Do njihovih funkcij so
prišli le z ekstremnim nasiljem in prevarami. 

Vse nas  tiste,  kateri  hočemo dostojno  živeti  in  se  tudi  upiramo vsem tem
političnim hudodelcem, le ti povzročajo in ustvarjajo ogromno zahrbtnih težav,
tako da nikakor ne smemo in ne zmoremo svobodno živeti, prav tako ne delati.

Sicer  poteka  ekstremno  ropanje  in  uničevanje  slovenskega  zasebnega  in
družbenega gospodarstva že iz let 1990, od takrat do današnjih dni se splošno
uničevanje Slovenije ni nikakor ustavilo.

berite: www.predsednica.si  www.zml.si  www.monarh.si 
FACEBOOK Martina: www.facebook.com/martina.valencic 
FACEBOOK Boris: www.facebook.com/boris.valencic.9 

Najprej so pokradli in uničili državno lastnino, pred nekaj leti popolnoma uničili
60.000 zasebnih podjetij, sedaj ob tej priložnosti aktualne epidemije, pa morijo
in uničujejo vse povprek.

Vse  zločine  proti  posameznim državam vodijo  imperialistični  VLADARJI,  Bill
Gates skupaj z drugimi bogataši in Vatikanom. Res da so postali bogati, toda to
so le KRETENI, kateri so prav tako izropali svet, na tak ali drugačen način. 

Za izvedbo svojih  podlih načrtov so  po svetu prav tako poiskali  ekstremne
kretene in kriminalce iz posameznih držav. Povsod po svetu umirajo predvsem
ljudje kateri imajo poleg infekcije s Corona virusom še druge hude zdravstvene
težave in se jim ne nudijo zdravstvene storitve za njihove primarne bolezni.
Pripiše pa se jim, da so umrli zaradi Corona virusa. 

Video Francesco Oliviero, psihiater
www.facebook.com/claudio.beo/videos/10221165244733764 
www.facebook.com/andrea.cecchi.92/videos/10218367122597037 

Sprašujem se ZAKAJ SPLOH so po tem takem POTREBNI UKREPI, izrazitega
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omejevanja poslovanja podjetij in druženja ljudi. Čeprav ti ukrepi ne prinesejo
nobenih pozitivnih rezultatov, se kar v nedogled nadaljujejo. Torej je več kot
očitno,  da  nas  med  policijsko  uro  nekdo  intenzivno  ZASTRUPLJA  s  Corona
virusom, zatem pa še ostreje postavlja omejitvene ukrepe,  posledice pa so
izrazit  propad  vsega  podjetništva  in  gospodarstva  ter  psihično  in  fizično
uničevanje človeštva. 

V današnjih časih smo pod takšnim zločinskim udarom žrtve na splošno vsi. 

Moj mož, Boris Valenčič in jaz sva ves čas opozarjala na prežeče nevarnosti, za
to imava resnično številne dokaze. Glede na najino pozitivno početje in dobre
namene pomagati ljudem, da bi vse to lahko razumeli, so se Slovenci masovno
obrnili le proti nama in naju zaničevali, mediji so potvarjali resnico, politiki pa
so preko svojih številnih poverjenikov hujskali številne Slovence proti nama,
sedaj pa smo v te hude težave padli še vsi skupaj.

Torej vsi nahujskani proti nama in hujskači so do nedavnega še lepo živeli, le
midva in najina družina pa smo morali trpeti številna hudodelstva in prenašati
težke zločine, storjene nad nami.

www.predsednica.si/kronika/pravosodje.pdf 

Od VRHOVNEGA in USTAVNEGA SODIŠČA zahtevam, da se spričo dejstev in
dokazov izrečete ali  so takšna početja vseh slovenskih politikov PRAVNA in
USTAVNA. 

Torej kako to, da PRAVOSODJE, GANGSTERJE, kateri sebe imenujejo POLITIKI
sploh ne preganja, hudo prepolni  so denarja le ti  nekateri  in ali  so takšna
razmerja,  na  drugi  strani  -  med  nami  ogroženimi  ter  poteptanimi,  TUDI
USTAVNO PRAVNA???   

V takšni „državni“ ureditvi ni mogoče sploh govoriti o kakšni državo tvornosti.

Politiki, mediji in državna uprava se v Sloveniji sklicujejo na druge države in se
neprimerno in povsem nekorektno primerjajo z njimi, da postopajo v Sloveniji
enako kot drugi! To so same laži, za primer vzemite le Avstrijo katera redno
izplačuje izpad dohodka tudi podjetnikom z 80% nadomestili. 

To je hkrati tehten dokaz HUDIH KRIMINALNIH DEJANJ v Sloveniji.
  
V kolikor drugi SLOVENCI zaradi trenutno nastale situacije masovno zapirajo
podjetja,  torej  tudi  sodelujejo  z  uničevalci  in  tako  tudi  kažejo  na  grdo
upogljivost in samomorilnost, je to njihov problem med uničevalci in uničenimi,
ker imajo skupni HLAPČEVSKI imenovalec, „POLITIKI“ hlapčujejo Billu Gatesu,
imperialistom in Vatikanu, ljudstvo pa hlapčuje tem izprijencem iz Slovenije.

JAZ TEMU NOČEM IN TUDI NE BOM SLEDILA! 

Zahtevam da se takoj izplača mojemu podjetju, torej meni 300.000,00 evro,
da bom lahko uredila tekoče poslovanje podjetja Adriagraf d.o.o., si izplačala
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vsaj minimalne plače in vse prispevke za vsa leta nazaj, FURS in ZZZS sta me
terjala za dolžni znesek preko 40.000,00 evro. Sedaj ko sem popolnoma brez
denarja si ne morem privoščiti niti preusmeritve poslovanja mojega podjetja,
kjer je primarna dejavnost promocija slovenskega turizma, le ta panoga pa je
že povsem naklepno uničena. 

Jaz  s  svojim  podjetjem  nisem  nikoli  prejela  nobenega  denarja  s  strani
ministrstva  za  gospodarstvo,  čeprav  drugi,  primer  Acenta  d.o.o.,  prejema
vsako leto poleg tržnega deleža še 200.000,00 evro subvencij. To ni normalno
in  gre  pri  tem verjetno  le  za  korupcijo,  kajti  ta  Acenta  d.o.o.  lahko  brez
omejitev hujska moje stranke proti mojemu podjetju, prav tako prevzema s
takšnimi metodami moje stranke, tako si še vsi skupaj nezakonito prilaščajo
fotografske materiale, katere sva naredila Boris Valenčič in jaz. Takšna početja
spodbujajo slovenski „POLITIKI“, da bi naju uničevali ter uničili.

Na internetni  strani  www.predsednica.si/kronika.htm podrobno opisujem vse
moje, podjetniške in družinske probleme. 

V kolikor hočete, vam vse te dokumentacije še natisnem in podpišem. 

Skupaj  z  mojim partnerjem Borisom Valenčičem bi  se  obravnavanja  v  teh
zadevah tudi udeležila osebno. 

Za popolnejše reševanje bi potrebovala tudi odvetniško pravno pomoč, pa mi
vse zahteve za kaj takega okrožno sodišče v Novi Gorici zavrne, tako, da je
edina možno za BPP, da to uredite vi na VRHOVNEM in USTAVNEM SODIŠČU.   

Torej  v  tej  zadevi  zahtevam  teh  300.000,00  evro,  za  ureditev  poslovanja
mojega podjetja Adriagraf d.o.o.. To je meni v takšni situaciji edina možnost,
da se pričnejo pravni postopki na sodiščih tudi zaradi kraj avtorskih pravic in
da narediva zatem še zahtevo za odškodnino v višini 4.000.000,00 evro zaradi
zadeve II K 574/2017.

Preberite si še:  www.monarh.si/podtaknjeni.pdf 

Vsa ta kriminalna početja imajo skupni karakter: ZLOČINI PROTI ČLOVEŠTVU. 

Upajmo, da boste to zadevo uspešno uredili meni v prid, sicer bo moja celotna
družina se iz Slovenije izselila v neko ne evropsko državo, ker bomo morali
zaprositi  za politični  azil,  da bomo le tako lahko naprej  v miru in dostojno
živeli.

Moje delo: www.adriagraf.eu  www.latuavia.eu  www.freetime.si 

Martina Valenčič
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