
Boris Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
sprejem pisemskih pošiljk: poštno ležeče 5101 Nova Gorica
tel.: 031 757 814 E-mail: latuavia.eu@gmail.com 

Nova Gorica, 10.4.2021

POLICIJA NOVA GORICA – Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 303 42 00 - E-mail: pung@policija.si 
Dean Božnik: tel.: 05 303 42 24, 041 639 131  E-mail: dean.boznik@policija.si 

zadeva: PLAČILNI NALOG  -  0000123024420 z dne 9.4.2021

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO in pritožba

Zahtevam sodno varstvo in se pritožujem na „delo“ policistov.

V tej zadevi nisem popolnoma nič kriv jaz, kot se to navaja v tem plačilnem nalogu.
Delo  prisotnih  dveh  policistov  je  bilo  pristransko,  vsiljevanje  krivde  meni,
diskriminacijsko obravnavanje tega primera na mojo škodo, priviligiran odnos do druge
udeleženke tega minimalnega dotika in škode nastale na obeh vozilih v tem cestnem
konfliktu in problemu.

Ožja cesta katera se vzpenja na hrib je z znakom označena z obeh strani ceste, da sem
imel prednost jaz, kateri sem se v hrib vzpenjal s tovornim vozilom skupne teže 3,5
tone. 

Voznica manjšega vozila Audi, reg. št. GO FN 204, se je spuščala po klancu navzdol in
se ni zmenila za moje vzpenjajoče tovorno vozilo, je domačinka, živi v bližini in dobro
pozna te znake na cesti ter jih nikakor noče upoštevati.  

Skozi okno je mahala, da naj se ji umaknemo s ceste, moj sopotnik Milan Pozvek in jaz
pa sva prav tako njej mahala naj gre ona v vzvratno vožnjo, saj nima nobene prednosti
na tej cesti.

Izsiljevala je prednost, jaz pa sem se ji umaknil na dvorišče neke privatne hiše, kolikor
je le šlo, kajti na tem dvorišču je bil parkiran avtomobil.

Kljub temu, da sem se ji vseeno, kljub njenemu neupravičenemu izsiljevanju poizkušal
umakniti je ona z izsiljevanjem nadaljevala. S svojim avtomobilom je kar rinila naprej in
naprej in ko je že skoraj bila situacije rešena, je namesto tega, da bi avto usmerila v
levo stran še kar rinila naravnost. V kolikor bi ona volan obrnila vsaj malo v levo, bi se ji
zadnji  del  njenega avtomobila pomaknil  v desno, vsaj malenkost,  recimo 1cm in do
podrsa sploh  nebi  prišlo.  Ni  njen  problem samo ta,  da  je  prednost  izsiljevala,  njen
problem je tudi to, da je po moji presoji še slaba voznica.   

Takoj po tem podrsu avtomobilov je prišla ta voznica iz avta in tudi jaz. Na vsak način je
od mene hotela narediti krivca in da naj ji podpišem, da sem kriv jaz. Temu sem se
kategorično uprl. Rekla je da bo klicala policijo in jaz se ji rekel, da naj jo le pokliče. 

4 x se je samo delala, da kliče policijo, zatem pa je rekla, da bo poklicala svojega moža
in da bo on klical policijo. Ob zaprti cesti smo morali vsi čakati, da bo prišel njen mož in
čez pol ure je res prispel nek moški, kateri je samo za trenutek stopil k voznici, zatem
pa prišel do mene in zahteval naj podpišem krivdo. Tudi njemu sem odgovoril, da kaj
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takega res ne bom podpisal, zatem je zatrdil, da bo poklical policijo. 

Res je klical policijo in čez kakšnih 20 minut je policija prišla. Namesto, da bi si policista
dejansko ogledala vso situacijo,  sta mene kar direktno obtožila,  krivde. Sploh pa se
nista hotela zmeniti za to, da imam prednost na tej cesti jaz.

Začutil  sem  njun  diskriminacijski  in  zaničevalen  postopek  proti  meni.  Kaj  torej
predstavlja njen mož ali ta moška oseba, katera je klicala policijo, se sprašujem.

Policista, kateri je delal z menoj zapisnik sem vprašal, zakaj ne spoštuje v tem primeru
prometne predpise in znake, bil je le tiho, zatem sem ga še vprašal zakaj so potem
takem sploh semaforji? Tudi za to nisem dobil odgovora.

Pred policisti sem to žensko vprašal zakaj ni ona klicala policije, namesto tega pa je
poklicala moža, da je on potem klical policijo. Odgovorila je, da je klicala moža, ker ga
ljubi?!

Več kot očitno je, da bom jaz še kar naprej žrtev novogoriške policije in bom to dejstvo
v celoti v nekaj že doživetih primerih predstavil sodišču.

Torej se policija dejansko izrablja za interese posameznikov, kateri ropajo, kradejo in
uničujejo  Slovenijo,  kršijo  prometne predpise  in  znake,  končni  cilj  vsega je  genocid
Slovenskega naroda.

Zahtevam, da se ta krivda, naprtena meni in ta plačilni nalog umakne, v nasprotnem
primeru zahtevam sodni  postopek,  pravno varstvo,  kateri  se navaja v tem pravnem
pouku. 

Upam lahko  le,  da  ne  bo  ponovno  moralo  USTAVNO SODIŠČE  opozarjati  policijsko
upravo Nova Gorica, da naj spoštujejo prometne predpise in označbe na cesti,  zgolj
zaradi rahlega podrsa po avtomobilu „velecenjene“ gospe, katera na vso silo zahteva
naprtiti  krivdo  meni,  kakor  mora  USTAVNO  SODIŠČE  sedaj  pojasnjevati  zakone  o
svobodi gibanja Janezu Janši.

Obrnil sem bom tudi na okrožno sodišče za BPP.

Boris Valenčič



za policijo Nova Gorica: www.monarh.si/romeo.pdf
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Pozdravljeni!

Obveščam vas, da sem po priporočeni pošti v treh izvodih vam poslal priložen dopis, 
pritožbo v zvezi te zadeve. www.monarh.si/romeo.pdf

Prosim vas, da mojo pritožbo tudi upoštevate, kajti jaz sem imel vso prednost na tej 
ozki cesti in nisem tudi ne zakrivil ta neljubi dogodek. Prav tako sem se peljal po tej 
cesti, katera je obeležena že z znaki tako, da imam vso prednost jaz, za mene je 
prednostna cesta enako kot enosmerna ali postavljen semafor.

Nisem prišel gledati tja "KLANSKE ROMANCE; ROMEO IN JULIJA," to kar se sedaj 
pojavlja v ospredju celotne te zgodbe, da udeleženka tega konflikta ni poklicala vas - 
policijo, poklicala je "moža", kateri je prispel na kraj konflikta šele čez pol ure, zatem pa
je on poklical policijo.

O tem dogodku bom obvestil tudi zavarovalnico, medije, varstvo človekovih pravic, proti 
korupcijsko komisijo, sodišča, državni zbor in še veliko drugih.

Naj vsi izvedo, da vaše gledališče "KLANSKE ROMANCE; ROMEO IN JULIJA," deluje in 
obratuje kljub temu, da so takšne zadeve prepovedane zaradi epidemije.

Boris Valenčič
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV, 5000 Nova Gorica, Kidričeva 21

Dne 9.4.2021, ob 16 uri in 10 minut,  cesta Draga Simonitija 4, Kromberk se je zgodil
manjši zaplet, na cesti poškodba – zgolj minimalen podrs dveh avtomobilov skrajno na
zadnjih delih obeh vozil.  Ta cesta je označena tako,  da ima prednost  tisti  kateri  se
vzpenja v hrib, z obeh strani.

Obveščam vas, da ta incident nisem kriv jaz ampak voznica avtomobila   Audi, reg. št.
GO FN 204. Jaz sem vozil vozilo Renault Master furgon, skupne teže 3.5 tone, LJ 57-LKF.
Jaz sem peljal iz prednostne smeri v klanec, ona pa je to mojo prednost kršila in se na
hitro spustila po klancu ter me hotela prisiliti, da bi šel jaz v vzvratno vožnjo. Vse je
opisano v priloženi pritožbi.

Policija  je  vodila  povsem  neustrezen  postopek,  prisiljevali  so  me  naj  podpišem
EVROPSKO  POROČILO,  da  sem  kriv  jaz,  česar  pa  nisem  naredil.  Poizkušali  so  še
podtakniti izpolnitev evropskega poročila mojemu sopotniku Milanu Pozveku, kar pa je
tudi on odklonil. 

Ker je bil celoten policijski postopek diskriminacijski, uperjen proti meni, predvidevam,
da bodo izpolnili to EVROPSKO POROČILO druge osebe in tudi ponaredile moj podpis. 

Ni mi znano, zakaj je eden izmed policistov zahteval od mene in tega vozila  
LJ 57-LKF še zavarovalno polico. Meni niso posredovali številke zavarovalne police vozila
GO FN 204, prav tako sploh tudi ne ime in priimek voznice tega avtomobila.

Verjetno bo ta oseba, voznica avtomobila zahtevala kakšno plačilo na zavarovalnici. Jaz
ne bom priglasil nobenih poškodb, ker so resnično le minimalne, zgolj neka praskica na
mojem vozilu, na njenem pa prav tako. 

Ta voznica se mi zdi precej ošabna in arogantna, zato ne vem kaj se bo dogajalo na
zavarovalnici.

Prilagam vam mojo  pritožbo  naslovljeno  na  policijsko  postajo  Nova  Gorica  in  dopis
ministrstva za notranje zadeve. 

Ta moj dopis sprejmite kot naznanilo možnosti ponarejanja mojega podpisa in drugačne
izjave, katero zastopam jaz. V kolikor se bo to zares zgodilo, bom naredil  kazenske
ovadbe direktno na tožilstvo v Ljubljano.

Boris Valenčič
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