
Pozdravljeni,  
 
Članki, ki ste jih leta 2015 objavili na spletni strani ADS, so presegli vse meje sprejemljivega. V 
celotnem svojem življenju nisem o sebi slišal toliko neresnic in blatenja, kolikor ga je v enem odstavku 
v enem vašem članku. Napočil je čas, da ukrepam.  
 
V priponki boste našli moj odgovor ADSu in vam. V njem sem navedel nesporne dokaze, ki 
dokazujejo, da so številne vaše trditve o meni in uvajanju izraza "karierna orientacija" neresnične. Ko 
sem bral vaše članke, sem nekatere stavke prebral dvakrat, saj mi ni bilo jasno, kako lahko človek, ki 
ima nek ugled, napišete takšne očitne neresnice. Svoj pravi namen ste odkrili v vašem prispevku 
''Pravljica...'', ki več pove o avtorju kot o meni.  
 
G. Jelenc, vaše pisanje o meni ni motivirano z dejstvi, temveč temelji na nekih drugih motivih, zaradi 
katerih ste se spustili na nizek nivo. Proces razčiščevanja se je že začel. Danes ste dobili dopis 
mojega odvetnika. Naredili ste veliko napak, a imate še eno možnost, da jih popravite in se 
izognete sodnemu procesu. Z vaše strani je potreben le en kratek dopis, v katerem sporočate, 
da informacije, ki ste jih zapisali o meni niso točne in se mi opravičite.  
 
Razmislite ali je smiselno, da z vaše strani nadaljujete z navajanjem neresnic o meni, saj bo to vodilo 
le v zaostrovanje konflikta, ki ne bo koristil nikomur, še najmanj pa andragogom in vam. Razen tega 
bo to za vas precej drago. Ali ima sovraštvo, ki ga nedvomno gojite da mene, realne osnove? Ali res 
mislite, da sem jaz ''zavedel'' vse strokovnjake in institucije v Sloveniji, vključno z jezikovnim 
razsodiščem? S tem kažete veliko nespoštovanje ne le do mene, temveč tudi na njih, saj jih 
obravnavate kot popolne nesposobneže in nevedneže, ki so nasedli mojim besedam in nimajo 
svojega mnenja.  
 
Želim si, da bi se znali dvigniti na slepo sovraštvo, ki ga gojite do mene in izbrali pot, ki bo 
konstruktivna in spoštljiva.     
 
 
Pozdravljeni, Saša Niklanovič 

 


