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zadeva: DT 4933-92332/2017-12
ZAHTEVA ZA UMIK BLOKADE Z MOJEGA TRR IN PREKLIC TEGA SKLEPA
Zahtevam takojšen umik celotnega tega postopka, kateri je povsem krivičen in
nekorekten, agresiven, nepošten ter zavajajoč, odločba šolskega inšpektorata.
V celoti podpiram pritožbo Moje žene Martine Valenčič iz zadeve:
DT 4933-92335/2017-12 z dne 5.3.2021 in ne bom se ponavljal!
O tej odločbi oz. sklepu se bil v telefonskem razgovoru s FURS-om Murska Sobota,
seznanjen nedavno od tega. Žal prej nisem prejel nobenega dopisa, da bi se lahko
informiral za kaj dejansko gre, ne vem ali nisem imel priložnosti dvigniti takšno pošto,
sem bil morda preobremenjen s problemi itd..
Ta „kaznovalna“ politika, tega šolskega inšpektorata je čista refleksija pritajenega
komunističnega terorja, nad nami, kateri se ne strinjamo, da je slovensko šolstvo še
vedno pod močnim vplivom komunističnega režima, katerega obvladuje upokojen
komunist Milan Kučan, vsa njegova tolpa, Janez Janša, Zoran Jankovič in drugi
sprevrženci.
Zaradi takšnega režimskega zverinstva, katerega smo doživljali v Sloveniji, se naši
otroci nikoli več ne bodo šolali v Sloveniji. Povsem upravičeno smo prijavili OŠ Miška
Kranjca iz Ljubljane Šiška, zaradi naklepnih napadov na najinega sina Borisa Valenčiča,
toda ta „šolski“ inšpektorat je zaščitil rdečkaste kriminalce iz te šole, ne pa nas starše in
najinega otroka.
Sedaj z vašim brezumjem kar nadaljujete, kar pa je resnično EXTREMISTIČNO, čeprav
smo na sodišču v zadevi: II K574/2017 bili povsem oproščeni.
www.predsednica.si/kronika/ot/s-25-5-2018.pdf
www.predsednica.si/kronika/visjesodiscesodba.pdf
Vi se kar norčujte iz ljudi, kmalu pa bo prišel trenutek, ko boste morali na sodišča za
zločine proti človeštvu. Ostali boste brez pokojnin, vsa plačila, katera ste prejeli za vaše
ZLOČINE, pa boste vračali s prisilnim težkim delom v zaporih, vsaj 20 let.
Ljudje se prebujajo, prebudil sem jih jaz: SLOVENSKI KRALJ ! … še bolj jih bom zbudil!
www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y&t=1s www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf
www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY www.youtube.com/watch?v=ZplPSbaAreg
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