
DOSJE GOLOB: Kdo je Franc Kangler? 

 

1. del 

 

Edina nesreča zgodbe, ki sledi, zgodbe, ki se rojeva v dvomu in negotovosti 

je, da je resnična: zapisala jo je roka častivrednih ljudi in zanesljivih 

prič. 

 

(D. Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča) 

 

Franc Kangler je oseba, ki ljudi in javnost deli na tiste, ki slepo verjamejo 

vsaki njegovi besedi, brez pomislekov sledijo njegovim idejam in mu 

pripisujejo zasluge za vse, kar je dobrega. Na drugi strani so njegovi 

nasprotniki, ljudje, ki  njegovo delovanje ocenjujejo za destruktivno in 

celo radikalno, politika, ki jo zastopa in pooseblja pa je po njihovem 

prepričanju prežeta s klientelizmom in korupcijo.  

Smo predstavniki gibanja, ki si prizadeva za medsebojno strpnost in kulturo 

dialoga, za moralni in ekonomski napredek, za enakopravnost vseh ljudi in 

njihovo blagostanje. S svojim delovanjem želimo ozaveščati, spodbujati in 

opogumljati ljudi, naj stopajo po poti resnice in napredka. Po mnenju mnogih 

bo obdobje, v katerega vstopamo zelo nepredvidljivo in turbolentno, 

največja nevarnost vrednotam, ki jih vneto zagovarjamo pa je zaradi 

izraženih resnih namer za ponovni vstop v politiko, nekdanji mariborski 

župan Franc Kangler.  

Na podlagi javno dostopnih podatkov in po pogovorih z ljudmi, ki so bili 

Kanglerjevi sopotniki ali sodelavci smo izdelali študijo njegovih ravnanj, 

zlorab, spletk in napačnih odločitev, ki so imele usodne posledice za vse 

ljudi, ki živimo v mestu ob Dravi. Naš namen je, da ljudem tehtno in 

argumentirano prikažemo pravo resnico o tem, kdo Franc Kangler v resnici 

je, kaj počne in kako počne stvari, kakšne metode uporablja in kakšen odnos 

ima do lokalne samoupravne skupnosti in do države. Kanglerja ne bomo žalili 

in neosnovano blatili (želimo mu vse dobro, še bolj pa si prizadevamo za 

skupno dobro), temveč bomo argumentirano in brez olepševanja predstavili 

vse, kar je širši javnosti o njem ostalo prikritega, da bi v ljudeh vzbuditi 

razumno odločitev, naj mu zaradi njegovih preteklih zavržnih ravnanj, na 

prihajajočih volitvah onemogočijo ponovni vstop v politiko. 



Dokazali bomo, da je Kangler iz vrste razlogov neprimeren kandidat za 

nosilca javne funkcije, saj je nevreden zaupanja volivcev, zaradi česar bi 

mu bilo v prihodnje potrebno onemogočiti, da bi ponovno postal poslanec ali 

župan. Njegova pretekla ravnanja so zaradi njegove osebnostne narave in 

idej, ki jih zagovarja, zlasti pa zaradi načina, kako vpliva na življenje 

posameznikov in skupnosti, jasen in prepričljiv dokaz, da sodi Kangler na 

smetišče zgodovine in da smo zaradi njegovega delovanja v politiki bili do 

sedaj neposredno opeharjeni vsi občani Maribora, posredno pa oškodovani 

tudi vsi državljani Republike Slovenije. Naše trditve imajo trdno osnovo, 

saj so posledica analize dela Franca Kanglerja na Mestni občini Maribor, 

izhajajo iz pričevanj očividcev, ki Kanglerja zelo dobro poznajo in iz 

zapisov oziroma poročanj medijev o poteku njegovih kazenskih postopkov.   

Namen zapisa torej je ljudem pokazati, kdo v resnici je Franc Kangler. 

Splošno znano je, da je Franc Kangler nekdanji poslanec DZ in župan Maribora 

in aktualni državni svetnik. V hram demokracije je bil izvoljen trikrat, 

leta 2006 pa je na županskih volitvah premagal dotedanjega župana Borisa 

Soviča in se vselil v mestno hišo. Postal je župan drugega največjega mesta 

in kot tak varuh zakonitost, glasnik demokracije in gospodar občinske 

blagajne. Toda že prvega dne je zaposlenim na občini postalo jasno, s kom 

bodo imeli opravka. Franc Kangler je brezobzirno obračunal z vodilnimi 

uradniki, za katere je menil, da prihajajo iz drugače mislečih političnih 

opcij in na ključne pozicije namestil strankarsko preverjene, vendar 

neizkušene in s pomanjkljivim strokovnim znanjem opremeljene uradnike, ki 

so v nadaljnjih šestih letih slepo izpolnjevali vse njegove ukaze, pri tem 

pa pogosto niso upoštevali zakonov. Občina je kmalu postala strogo zaprt 

sistem, v katerega je Kangler z metodami nadzorovanj, zastraševanj in 

kaznovanj vpeljal model totalitarizma, ki je v slovenski javni sferi do 

sedaj brez primere. Politiko lokalne samouprave je s kršitvami zakonov 

obrnil v prid izbrancev, ki so s projekti občine na račun davkoplačevalcev 

mastno zaslužili in zelo obogateli, mesto pa je tonilo vse bolj proti dnu. 

Po hodnikih občine sta se razpasla klientelizem in korupcija, zato je občino 

sprva vzela pod drobnogled KPK, kasneje pa tudi Računsko sodišče in 

policija. Prav slednja je zoper Kanglerja in njegove pomagače sprožila 

obsežen kazenski postopek, decembra 2012 pa je moral Kangler pod težo obtožb 

o korupciji kot župan odstopiti. Z vztrajnostjo in denarjem, ki si ga je 

z leti nagrabil je Kangler s pomočjo vplivnih odvetnikov, 

nezainteresiranega pravosodja in nekaterih desnih politikov, vse postopke 

na sodišču izničil, jeseni 2017 pa je z vztopom v državni svet postal spet 

politično aktiven, kar je svojevrsten fenomen. Njegov pravi cilj je ponovni 

vstop v parlament in morda celo v vlado, v kolikor mu to ne bi uspelo, pa 

je njegova želja, da ponovno zavlada Mariboru. Za naskok na državno politiko 

je  celo ustanovil Novo ljudsko stranko, ki naj bi temeljila na 

civilizacijskih temeljih krščanske Evrope, na vladavini prava, na 

spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin ter na 



zakonitosti postopkov, zlasti v prid t.i. malemu človeku. 

Kangler pri uresničevanju načrtov spretno izkorišča izpraznjenost 

slovenskega družbenega prostora, ki ne premore zadostne mere kritičnosti 

do ekscesnih pojavov, ki jih procesira obstoječ politični ekstablišment in 

katerih tipični primer je prav Kangler. Ta izpraznjenost se odraža tako v 

apatičnosti družbenih odnosov med posamezniki in v odnosu le teh do nosilcev 

družbenih gibanj, kot tudi v medijih, v katerih pod vplivom neoliberalnega 

kapitalizma še vedno poteka razpad družbeno kritičnega raziskovalnega 

novinarstva, v sferi nevladnih organizacij, obremenjenih s pretirano 

individualnostjo, težečo k ekscentrizmu in radikalizmu ter nenazadnje v 

nepripravljenosti in nezmožnosti države kot institucije, da bi ekscesne 

pojave neutralizirala s pomočjo prava. Vsi našteti družbeni dejavniki niso 

v stanju odpreti poglobljene razprave na to temo, sami državi pa se zaradi 

skorumpiranega sodnega sistema sesuvajo tla pod nogam. Edina zdrava 

entiteta, ki jo slovenska družba ta hip premore so volivke in volivci, ki 

lahko s tem, da oddajo svoj glas na prihajajočih volitvah poštenemu 

kandidatu, preprečijo ponovni vzpon pokvarjenim politikom.   

Pri fenomenu Franca Kanglerja je v ospredju vprašanje, kako je mogoče, da 

oseba s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi in podpovprečno bazo 

znanja, ki ne spoštuje drugače mislečih, ne upošteva zakonodaje, je brez 

karizme in trenutno celo brez omembe vredne politične stranke, uspeva 

ohranjati status privilegiranca, ko bi vendarle moral že davno izginiti iz 

vseh družbenih sfer.  

Odgovor na to je že pred leti podal znani slovenski psihoanalitik Roman 

Vodeb, ki je v oceni Franca Kanglerja pri njegovem vztrajanju na županskem 

mestu po aferi z radarji zapisal, da ima Kangler popačeno samopodobo in da 

gre pri njem za "nerazsodno, nemoralno, sadistično in narcistično - 

psihotično osebnost, ki patološko uživa med nadzorom nad ljudmi". Da gre 

skratka za psihopata. Za tovrstne osebe pa je značilno, da razvijejo 

obsesivno vztrajnost, ki jim omogoči, da dosežejo na videz nedosegljivo. 

Znanost dokazuje, da so psihopati normalni del družbene skupnosti in da ji 

je največ prav med politiki, menedžerji in celo med zdravniki. Vendar bi 

glede na spoznavni proces o Kanglerjevih ravnanjih v preteklosti, ki ga je 

glede na njihovo vseprisotnost možno sistematično izvesti in ovrednotiti, 

pričakovali, da mu skupnost in posamezniki v tej skupnosti več ne bodo 

omogočili, da bi ponovno zasedel pomembno mesto v družbi. To je imel v mislih 

tudi mariborski sodnik Boštjan Polegek, ki je v sodbi v primeru "vedeževalke 

Karin" zapisal, da je Kanglerju zaradi njegovih kriminalnih ravnanj 

potrebno odvzeti kakršno koli možnost za ponovni povratek v politiko.    

Kangler poskuša ustvarjati vtis, da je odločen in vztrajen, da ve, kaj dela, 

da izpelje, kar si zastavi, da je močan politik, suvereni državljan, da je 

"svobodnjak". Ustavo razglaša za najvišji pravni akt, zakonitost in 



spoštovanje pravnega reda pa za temelj državnosti. V resnici je sam svoj 

plenilski osebek, parazit te družbe, ki samo jemlje in nič ne da, ki pozna 

le svoje pravice in svoboščine, ne pa tudi dolžnosti, resnico pa si prikroji 

glede na pričakovane koristi. Franc Kangler je namreč prepričan, da zanj 

pravila ne veljajo. Zakone upošteva samo, če so v korist njemu ali 

privilegirancem, ki jih zastopa. Sodbe sodišč sprejema le, če so mu v prid, 

na sodna vabila se odziva, če se mu zahoče. Policistom, tožilcem in sodnikom 

očita zlorabe v postopkih, jim grozi in ovaja. Kangler je v vojni z vsemi 

in vsakomur, ki se mu zoprstavi. Država pri tem ne ve, kako naj ravna s 

takšnim "svobodnjakom", zato njegova ravnanja tolerira in jih ne 

sankcionira.   

Franc Kangler o sebi meni, da je demokrat, intelektualec in humanist. Bori 

se za "malega človeka", za mesto Maribor in Štajersko. Je lokal patriot in 

velik domoljub. Kangler ima zaradi izkrivljene samopodobe lastno percepsijo 

o stvarnosti, v javni sferi pa uspeva predvsem zaradi širjenja neresnic in 

manipulacij. Je spreten spletkar, ki vnaša razdor med partnerje, izkrivlja 

dejstva in manipulira z ljudmi, s čimer doseže, da so sprejete odločitve, 

ki so njemu v prid. Od njega imajo zato koristi le posamezni privilegiranci 

ali skupine iz družbenih elit in njegovi podporniki, nikakor pa ne "mali 

ljudje", za katere Kanglerju sploh ni mar. Ko razglaša mit o borbi za "male 

ljudi" je to demagogija, podobno kot takrat, ko širi neresnice, da je žrtev 

političnih konstruktov, ko pa je dokazano storilec številnih kaznivih 

dejanj.  

Kangler zase trdi, da je dober človek, ljubitelj narave in človekoljub. 

Temelj družbenega napredka je po njegovem tradicionalna krščanska skupnost, 

zato v političnem programu poudarja pomen otrok, družine in Boga. Kangler 

se ima za idealnega moža in očeta ter za dobrega kristjana. Prava resnica 

pa je, da je zelo vzkipljiv in do ljudi agresiven samodržec, ki je v času 

županovanja v občini vzpostavil sistem totalnega nadzora nad sodelavci, več 

let trajajočega in sistematičnega mobinga nekaterih zaposlenih, 

klientelizma in privilegiranja posameznikov. Zaposleni so zaradi njegove 

agresivnosti odhajali na bolniške, jemali pomirjevala in menjavali 

zaposlitev. Več uradnikov je v času njegovega mandata hudo zbolelo, nekateri 

so iz obupa poskušalo storiti samomor. Franc Kangler je vsaj soodgovoren 

tudi za smrt svojega dolgoletnega sodelavca, ki si je vzel življenje. 

Podobno je ravnal tudi s svojo, sedaj že nekdanjo ženo Tatjano, večino svojih 

nekdanjih podpornikov in političnih sopotnikov pa je slejkoprej pustil na 

cedilu.  

Kangler je občino spremenil v svoj privatni Rajski vrt, ki ga je užival pred 

očmi celotne občine. Več mlajših sodelavk, ki so dobile zaposlitev kot 

podmladek stranke, ki jo je Kangler vodil v Mariboru, je prisilil v 

ljubezenska razmerja, v zameno za spolne usluge pa jim je podeljeval dobro 

plačana uradniška delovna mesta na občini in v javnih podjetjih, dobivale 



so dodatke pri plači, njihovi družinski člani pa prednost pri zaposlovanju, 

sklepanju svetovalnih pogodb in pridobivanju pomembnih ter velikih 

občinskih poslov in druge ugodnosti. Kljub sklicevanju na krščanske 

vrednote Kangler Boga ne spoštuje, saj je glede na dosedanje ravnanje 

prekršil večino božjih postav, prav gotovo pa drugo, šesto, sedmo, osmo, 

deveto in deseto božjo zapoved. Kazenski postopki so po njegovem politične 

zarote, sam pa je žrtev, za kar mu je priča Bog. Z močno preplačanimi ali 

nasedlimi projekti kot so Lutkovno gledališče, Marifarm, Vzpenjača in 

Toplarna je finančno povsem izčrpal in močno prezadolžil občinsko blagajno, 

s projekti občine, ki so povzročili nasedlost kreditov nekdanjih gradbenih 

baronov Blaža Mlinariča, lastnika MTB in Marjana Pinterja, lastnika 

KONSTRUKTORJA je pomagal izkopati bančno luknjo in s tem ogrozil bančni 

sistem, v sramoto mestu pa zapustil nedograjo nakazo v centru mesta pri 

Večeru in hektar veliko gradbeno jamo ob Ruški cesti v Mariboru.Njegovo 

ravnanje ni prev nič krščansko, saj ga vodita napuh in pohlep, dejanska 

finančna luknja, za katero je neposredno ali posredno odgovoren pa presega 

100 milijonov EUR. 

Vse navedeno utrjuje prepričanje, da Franc Kangler ni zaupanja vreden 

človek, saj si zaradi svojih karakternih lastnosti in zaradi negativnega 

in podcenjujočega odnosa do sodržavljank in sodržavljanov in do družbene 

lastnine, ne zasluži ponovnega vstopa v politiko. Franc Kangler zato ne sme 

ponovno postati nosilec katerekoli javne funkcije v Republiki Sloveniji.  

Državljane zato pozivamo, da na prihajajočih volitvah Kanglerju preprečijo 

ponovni vstop v politiko, s tem, da svoj glas namenijo drugemu politiku, 

ki bo zagovarjal in dokazoval poštenje in resnico oziroma politični stranki, 

ki s Kanglerjem v nobenem oziru ne sodeluje in ne bo sodelovala.  

 

 

ZAVSENAS 

gibanje za enakopravnost državljanov 

 

za gibanje: Janez Paternost 

 

 

Prihodnjič: Franc Kangler ni legitimni kandidat za politika 


