
Martina Valenčič, Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 11. 06. 2016

za: Darja Kušlan, Trebinjska 4, 1000 Ljubljana

ZAHTEVEK

Zahtevam, da v roku 14 dni  od današnjega dne naprej  vpišeš mene,  Martino Valenčič,  kot 
večinskega  lastnika  stanovanja  na  Trebinjski  4  v  Ljubljani,  in  sicer  v  višini  60%  mojega 
lastništva. Prav tako moraš urediti vpis v zemljiško knjigo.

V kolikor ti to ne ustreza, pa zahtevam v 14 dneh izplačilo v denarju na moj 
TRR SI56 0310 4100 0288 251, v višini 80.000,00 evro.

Po smrti mojega očeta Jožeta Pirnata, si vsa leta prejemala za mene vojaško penzijo (*-dodatna 
razglaga na koncu tega teksta), kar znaša kar precej denarja. Od tega denarja nisem dobila  
ničesar, dolžna pa si bila tako ali drugače skrbeti zame do mojega 18 leta, tudi brez te prejete  
penzije po mojem pokojnem očetu. 

Ti in jaz dobro veva obe, kako grdo si ravnala z menoj, s tvojim zlo početjem kar nadaljuješ še 
dan-danes. Si le izredno zlobna in požrešna na denar, zaradi tega nisi mene vpisala na Trebinjski 
4 za solastnika, čeprav si zgolj z mojim denarjem izplačala vse kredite tega stanovanja.

Meni si sicer podtaknila razvalino iz kočevske regije, s katero pa si ne morem nič pomagati, 
smetano pa si prihranila zase, za tvojega debeluha - moža in Blaža, da se imate prav iz mojega 
stanovanja znašati nad menoj. Do mene ste se vsa ta leta obnašali kot do Pepelke. 

Z denarjem, katerega pa sta prejemala od plače, sta se vidva s Petrom ožirala do nezavesti, 
hodila v toplice, na morje itd., pretirano sta se ožirala na moj račun nezdrave hrane, tako, da je 
tvoj možicelj Peterček fasal sladkorno in si mora zaradi tega zabijati igle. 

Ves čas mojega življenja v sklopu vaše požrtne družine sem morala trpeti diskriminacijo med 
menoj in pol bratom Blažem.

Tudi svojega možiclja sekiraš, le kdaj ga bo pobralo?

Mojega očeta Jožeta Pirnata, si tako močno sekirala, da naj bi zaradi tebe naredil samomor.
Tudi za to bom uvedla preiskavo, da se ugotovi vsa resnica.

Mojim otrokom si naredila ogromno škode, zaradi tebe Boris ne hodi več na Nemščino, lutkovni 
krožek, šolski pevski zbor, pevski zbor RTV in karate. Lahko bi ti rekla le, da si velika svin.. .  
Dosegli ste to, čemur ste že v začetku nasprotovali, da bi se moj sin dodatno izobraževal.

Nismo vsi tako nesposobni kot si ti, da bi morali biti tebi podobni in se le igračkati.

Da pa boš kdaj koli pobirala denar še za moje otroke kot „rejnica“, pa lahko pozabiš.
… ti je zadišalo še dodatnih 300.000,00 evrov na moj račun, na razbitje moje družine.

V kolikor ne boš uredila to kar zahtevam, bom pač nad tebe poslala odvetniško družbo, katera te 
bo preko sodišča vsaj malo spametovala, stroški pa bodo bistveno večji.

Kar le samo sebe prepričuj, da sem od tebe dobila vse. Sedaj bom.

Martina Valenčič



* Razlaga glede vojaške penzije: 

Moja mati je tako podla, da me je hotela prestrašiti z njeno izjavo, da je bil moj oče poklicni 
vojak JNA in da je samomor naredil, tako da se je ustrelil z vojaško puško. Na ta način, s takšno 
razlago je hotela doseči, da jaz nebi nikoli raziskovala kaj se je v resnici dogodilo. Moj oče se ni 
ustrelil z vojaško puško, ampak se je v gozdu obesil, ker ga je moja mati Darja Kušlan tako 
močno poniževala in živcirala. Zabrisala je tudi vse sledi za resnico preko CSD ŠIŠKA, z njihovim 
podtalnim sodelovanjem in prikrila tudi vse podatke na UE Ljubljana in po vsej Sloveniji. Le z 
veliko težavo mi je uspelo celotno uganko razvozlati.


