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Nova Gorica, dne 1.11.2021 

VRHOVNO SODIŠČE SLOVENIJE, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana   

zadeva: IZREDNO PRAVNO SREDSTVO

točka 1: zahteva za razrešitev zadeve FURS: 
DT 4933-92335/2017-19 10-730 501 z dne 9.06.2021 – Martina Valenčič in 
DT 4933-92332/2017-12 – Boris Valenčič

točka 2. ZAHTEVA ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE v zadevi: II K 574/2017 

točka 3: ZAHTEVA ZA PERMANENTNO BREZ PLAČNO PRAVNO POMOČ

točka 4: ZAHTEVA ZA POMOČ V ZADEVI  VIII Ps 602 2020 in VIII Ps 610/2020
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, Komenskega 7, 1000 Ljubljana

točka 1: Po nekaj letih, ko se je zadeva  VIII Ps 602 2020 že povsem zaključila in je bila
nama Borisu in Martini izrečena oprostilna sodba na okrajnem sodišču v Ljubljani in tudi
potrjena na višjem sodišču, ta šolski inšpektorat pa kar nadaljuje njihov povsem krivičen
postopek. Ta zadeva se nanaša na to, da sva najinega sina Borisa Valenčiča izpisala iz
OŠ Miška Kranjca v Ljubljani in ga nadalje vpisala v italijansko šolstvo v Trstu, kar se je
vse dokazalo  na sodišču,  prav tako na  šolskem inšpektoratu.  Tudi  na  FURS Murska
sobota, sva se oba pritožila, da nisva ničesar zakrivila, za kar pa naju vseeno terjajo
vsakega po 500,00 eur kazni z izvršbami. Na šolskem inšpektoratu sva se dogovorila z
glavnim inšpektorjem, da bodo ponovno odločali v tej zadevi, da pa naj FURS Murska
sobota to vrne njim nazaj v ponovno obravnavo. www.predsednica.si/kronika.htm 

Uradnik  FURSa  Dušan  tega  noče  nikakor  narediti  in  zaničuje  mojo  osebnost  Borisa
Valenčiča  tako,  da  trdi,  da  moje  pritožbe  sploh  ne  bodo  obravnavali,  ker  češ,  da
šikaniram uradne osebe. Lepo vas prosim, kakšna je to pravna definicija; šikaniranje?
Močno kompromitirani „slovenski politiki“, ljudem kateri smo z njihovimi početji povsem
nezadovoljni  pripisujejo  SOVRAŽNI  GOVOR!  O svojih  dejansko  sadističnih  in  skrajno
kriminalnih dejanjih, pa ne spregovorijo ničesar. Slovenija je tako razdeljena le na dva
tabora, na tiste  kateri ropajo, kradejo in uničujejo in na nas tiste, kateri smo izropani in
ponižani!

Uradnik FURSa Dušan zatrjuje,  da je  to PRAVNA DRŽAVA! Na tej  točki  pa je vsaka
debata s  tem uradnikom FURSa lahko le zaključena, to je konflikt brez primera, je
povsem zloraba uradnega položaja in zaničevanje ljudstva. Ta uradnik Dušan je verjetno
iz sestave organiziranega kriminala v Sloveniji, ali pa preprosto razume besedo TAJKUN
tako,  da  je  neka  naravna izpeljanka  iz  besede  TAJFUN,  kar  je  naravnega  izvora  in
pustoši naravo. 

Bolje bi bilo, da bi uradnik FURSa Dušan predlagal, da v „slovenski državni zbor“ pride
policija in vse „poslance“ zalije z ogromno količino solzilca, ko bi le ti bežali na prosto,
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pa bi jih policija napadla še z vodnimi topovi.  

Po tolikih letih povsem krivičnega postopka na šolskem inšpektoratu proti naši celotni
družini, se ponovno krivično aktualizira „odgovornost“ naše družine, ne pa priznava res
sramotna krivica tega šolskega inšpektorata, saj kot rečeno je že zdavnaj ta zadeva šla
skozi okrajno in višje sodišče, ter se tam tudi zaključila.  Z vsem tem je tako šolski
inšpektorat kakor tudi FURS povsem seznanjen.

To lahko razumemo le tako, da sedaj ko smo vso to kriminalno zgodbo grobo uperjeno
proti  naši  družini  le  uspeli  nekako  preživeti,  se  ta  „država“  Slovenija  hoče  nam še
dodatno  maščevati,  kar  pa  so  seveda,  skrajno  sprevržena  in  ostudna  dejanja.  Z
njihovimi takšnimi neodgovornimi in nasilnimi dejanji smo ponovno potisnjeni čez rob
našega preživetja in da ne bi naši otroci le uspešno nadaljevali šolanje v Italiji. 

Namesto tega, da bi montirali video posnetke s kuharskimi recepti, moramo ponovno
pisariti neke vrste „molitvic“ tokrat na VRHOVNO SODIŠČE. Znova smo potisnjeni v te
sabotažne spletke, da le nebi zmogli  ničesar zaslužiti,  ter na ta način nas še naprej
ustrahujejo  in  sovražno  mikastijo,  s  skrajno  sadističnimi  primitivnimi  metodami  ter
dominacijami. www.monarh.cc/photos.htm  www.monarh.cc/video.htm 

Takšna početja brezkompromisno vodijo KUČANISTIČNI PRIVRŽENCI, z izredno hudimi
in sprevrženimi izolacijami in sabotažami. V tem primeru resnično nikakor ni mogoče
govoriti o kakšni „pravni državi Sloveniji“.

točka 2. ZAHTEVA ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE v zadevi: II K 574/2017 
www.predsednica.si/kronika/odskodnina.htm 

Okrožno sodišče v Novi Gorici nama noče nikakor odobriti finančnih sredstev, da bi lahko
na sodišču izpeljala odškodninski postopek, zaradi te več letne sabotaže naših življenj,
celotne družine  v zadevi: II K 574/2017. 

Povsem  brezvestno  so  nas  napotili  na  DRŽAVNO  ODVETNIŠTVO,  češ,  da  za  to
odvetništvo ne potrebujemo nobenega odvetnika, da bodo oni vse rešili. To DRŽAVNO
ODVETNIŠTVO nas je v zelo kratkem postopku le BRUTALNO ZAVRNILO.

Resnično bi radi tudi ta odškodninski postopek korektno izpeljali in ga zaključili, zaradi
tega  smo  na  vas  obrnili  tudi  s  to  problematiko.  Najbolje  za  vse  bi  bilo,  da  ta
odškodninski  postopek izpeljete vi  v našo korist,  čim prej in tudi  vi določite po vaši
presoji višino odškodnine.  

točka 3: ZAHTEVA ZA PERMANENTNO BREZ PLAČNO PRAVNO POMOČ 

V Sloveniji se ekstremno grdo obnašajo vsi kateri imajo 5 minut časa. Nekaj let nazaj
smo izdelovali internetne strani, fotografije in video predstavitve. Kar naprej se dogaja,
da nam kradejo naše avtorske fotografije, si jih kar prilaščajo, mi pa nimamo finančnih
sredstev za tožbe. www.adriagraf.eu www.freetime.si www.latuavia.eu 

V kolikor bi te tožbe izpeljali, bi lahko preko sodišč prejeli najmanj 800.000,00 eur. Smo
5 članska družina in v teh časih komaj da preživimo, tudi 300,00 eur nimamo viška, da
bi lahko izpeljali vsaj eno tožbo.  Jaz Martina Valenčič, bi rada preko sodišča rešila tudi
spor z mojo materjo, katera me je okradla za pokojnino od mojega očeta, pisano na
moje ime in jo je prejemala tudi v času moje polnoletnosti, jaz pa ničesar o vse tem
takrat nisem vedela nič. www.predsednica.si/kronika.htm 

http://www.predsednica.si/kronika.htm
http://www.latuavia.eu/
http://www.freetime.si/
http://www.adriagraf.eu/
http://www.predsednica.si/kronika/odskodnina.htm
http://www.monarh.cc/video.htm
http://www.monarh.cc/photos.htm


Skratka, ogromno je še nerazrešenih zadev, zato bi nujno potrebovali pravno pomoč.

točka 4: ZAHTEVA ZA POMOČ V ZADEVI  VIII Ps 602 2020 in VIII Ps 610/2020
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, Komenskega 7, 1000 Ljubljana

Ta zadeva je „plod“ večletnega neprekinjenega napadanja naše družine, tudi napadanje
podjetja Adriagraf d.o.o.. Velikokrat smo se že s to problematiko obrnili na vse mogoče
državne institucije, tudi ministrstvo za PRAVOSODJE.
www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm 

Tudi ta postopek bi radi zaključili korektno. Vse naše hude težave bi seveda precej lažje
reševali v primeru prejetja odškodnine iz zadeve  II K 574/2017.

Naj  vas  opozorimo,  da  se  ukvarjamo  še  z  zadevami  povezanimi  s  SVETOVNO
DEMOKRACIJO in v kolikor vse naše problematike ne bomo mogli kar se da res hitro
rešiti  v Sloveniji,  bomo odšli  v tujino za POLITIČNI AZIL,  kasneje pa na sodišče za
zločine proti človeštvu. www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 
  

Boris in Martina Valenčič

- številne priloge na DVD-ju

http://www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf
http://www.predsednica.si/kronika/pravosodje.htm

