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P R I T O Ž B A na MINISTRSTVO ZA FINANCE

Več  kot  očitno  je  v  tej  zadevi,  da  se  ZAVESTNO SPRENEVEDATE,  da  je  bila  ta  zadeva  že
obravnavana na višji instanci ko je šolski inšpektorat, torej na okrajnem sodišču v Ljubljani in na
višjem sodišču,  kjer  sva  bila  oba  z  Martino  povsem oproščena  teh  KRIVIČNIH NAVEDB IN
OBTOŽB, katere so bile PLOD Zorana Jankoviča in njegovega zločinskega KAMERADA, TOVARIŠA
Milana Kučana. 

Če ste vi RETARDIRANI in se vam tresejo hlače, to ni moj problem. 

Popolnoma zaradi iste zadeve sva bila 2 x obravnavana, enkrat pri tem šolskem inšpektoratu z
24.6.2016 in še na okrajnem sodišču v zadevi: 
II K 574/2017 www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf 

Tudi višje sodišče je potrdilo oprostilno sodbo:
www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf 

V tem navedenem in vsesplošno, sedaj že dokazanem totalitarnem in sadističnem SLOVENSKEM
VLADARJENJU obstajamo le dve vrste ljudi, tisti kateri smo izropani in uničeni, ter drugi, kateri
ropajo in uničujejo.

Pravni sistem v Sloveniji je v večini primerov na strani ROPARJEV IN UNIČEVALCEV, obstajajo pa
tudi primeri sodnikov in sodišč, kateri so dejansko na strani pravice.  

Šolski INŠPEKTORAT, (ena izmed kučanovih utrdb - postojank – bunkerjev), je odlično seznanjen
z dogajanjem na OKRAJNEM SODIŠČU in tudi s sodbo na VIŠJEM SODIŠČU.

Nedvomno gre v tej vaši zadevi za zavestno nadaljevanje KUČANOVIH IZOLACIJ in SABOTAŽ,
saj nikakor ne upoštevate pravnega reda.

V prejšnji  pritožbi  sem vam tudi pojasnil,  da sem se pogovarjal  z  višjim inšpektorjem tega
šolskega inšpektorata, kateri mi je rekel, da vrnite to zadevo nazaj v njihov urad in bodo o tej
zadevi ponovno odločali. 

Glede na vaše navedbe, da sem se jaz na vaš dopis „prepozno“ pritožil, vam lahko odgovorim,
kot sem že, da sem preobremenjen, tudi s takimi vašimi napadi name, da morda nisem prejel
pošte ker nimam popolnoma urejenega prevzema poštnih pošiljk, skratka realne ovire, berite
www.monarh.si in www.predsednica.si .

Upoštevajte sodbo OKRAJNEGA in VIŠJEGA SODIŠČA v zadevi: II K 574/2017 in zaključite.

Z vami se nikakor ne strinjam in bom predal zadevo v reševanje na višjo instanco, torej na
vrhovno in ustavno sodišče. Naredil pa bom še kazensko ovadbo na tožilstvo, proti vam in proti
šolskemu  inšpektoratu,  za  zločin  proti  človeštvu,  ker  me  povsem  nelegalno  omejujete  in
ogrožate pri mojem delu na področju razvoja svetovne demokracije, na čemur delam že več kot
30 let.

Boris Valenčič  
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