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2. del 

 

Psi lajajo, slabi ljudje prihajajo. 

 

(Ljudski) 

 

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

 

Zaradi obremenjenosti z zlorabami in korupcijo je slovenska policija 4. maja 

2011 izvedla obsežne kriminalistične preiskave pri Francu Kanglerju in pri 

nekaterih drugih nosilcih javnih pooblastil Mestne občine Maribor. Pred tem 

so prisluškovali Kanglerjevim telefonom, pridobili pa so tudi obsežno 

dokumentacijo o nezakonitih poslih, ki jih je naročil oziroma izpeljal 

Kangler. Nekdanji mariborski župan vseskozi zatrjuje, da ni storil ničesar 

nezakonitega in da gre za zaroto zoper njega, ki so jo v spregi s policijo 

izvedle stranke slovenske levice, t.i. sile kontinuitete. Kljub temu, da 

je kar nekaj ovadb zoper Kanglerja že padlo, še več pa zastaralo, ni moč 

zanikati dejstva, da so se dogodki, ki so bili posneti s sprisluhi resnično 

zgodili, zato je že samo to, kar je bilo mogoče zaslediti v medijih, ki so 

poročali z obravnav na sodišču, več kot zadosten razlog, da Kangler kot 

politik nikdar več ne sme prestopiti praga parlamenta oziroma občine. 

Za to zahtevo obstajajo tudi drugi tehtni razlogi. 

Franc Kangler nima profila poštenega in etičnega politika. Njegov odnos do 

soljudi, ki bivajo oziroma delajo v njegovi bližini je neprimeren, pogosto 

necivilizacijski. Ne upošteva nobene personificirane ali iudikativne 

avtoritete, nasprotuje vsemu, česar se ni sam domislil oziroma s čimer se 

ne strinja, razpravo ali debato pa zaključi z vpitjem in grožnjami. Je 

zapletena, skrajno neprijetna oseba, ki, kot je zapisal psihoanalitik 

Vodeb, "patološko uživa v sadističnem nadzoru nad ljudmi". O njegovi 

psihotični osebnosti največ povedo njegovi nekdanji sodelavci na Mestni 

občini Maribor, ki jih je pri sprejemanju pomembnih odločitev za delo mestne 

uprave vsled lastnih interesov pogosto silil v ravnanja, ki so bila v 



neskladju z zakoni, če pa so mu s strokovno etičnimi argumenti nasprotovali, 

je z njimi verbalno obračunal, svojim najbolj lojalnim sodelavcem, ki so 

bili pogosto le priskledniki pri občinskih jaslih, pa je naročil, da s temu 

"uporniki" sistematično obračunajo. Kangler naj bi nekaterim uradnikom iz 

kabineta celo naročil, da vohunijo za sodelavci, jim prisluškujejo in celo 

snemajo njihove pogovore na straniščih. Njegovo vpitje je odmevalo po 

pisarnah mestne hiše in, da, slišali so ga celo naključni obiskovalci, ki 

so se zadrževali na hodnikih stavbe. Tudi s svojimi najožjimi sodelavci je 

pogosto ravnal kot s hlapci ali deklami. Početi so morali tudi zelo nemoralna 

in etično skrajno zavržna dejanja, kot je denimo organizirana gonja proti 

nasprotnikom na spletnih portalih medijev. Eden izmed Kanglerjevih najožjih 

sodelavcev se je pod bremeni pritiskov, ki jih je bil deležen s strani 

nekaterih posameznikov z občine zlomil in je storil samomor. 

Čeprav se Kangler rad pohvali, da je bilo v njegovem mandatu storjenega 

največ za Maribor, da je do sedaj najuspešnejši župan, je tudi to še ena 

izmed neresnic, ki jo zavzeto širi in vseskozi ponavlja. Kangler je namreč 

po tem, ko je bil primoran odstopiti in zapustiti mestno hišo, občinsko 

blagajno pustil popolnoma izropano. Patološko izkrivljena in narcistično 

psihotična osebnost pa mu narekuje boj proti dejanskim nasprotnikom in 

izmišljenim sovražnikom, vedno znova in vseskozi uporablja orodje laži in 

manipulacije, pri tem pa je tako samozaverovan v lasten prav, da tem lažem 

tudi sam verjame. Franc Kangler ima,tako Vodeb, "izkrivljeno samopodobo", 

zato so resnične stvari zanj neresnične, dejstva pa popači do te mere, da 

jih je zdravo razumsko nemogoče sprejeti. Je patološki lažnivec, saj laže 

vedno in vsakomur. Laže novinarjem in preko njih vsakomur izmed nas, saj 

zatrjuje neresnične stvari o domnevnih zarotah in krivičnem sodnem 

preganjanju, čeprav ve, da je vse, kar so mu očitali policisti in tožilci, 

čista resnica, rad se samohvali in sicer z dosežki, ki niso rezultet 

njegovega dela, temveč stvar splošnega družbenega razvoja, laže na 

sodiščih, saj trdi, da so vsi kazenski postopki posledica politične zarote, 

čeprav dokazi izpričujejo črno na belem, manipulira s svojimi političnimi 

partnerji in z intrigami in spletkarjenjem doseže notranji razdor in 

sprtost. Kangler je zavzeto lagal tudi svoji ženi Tatjani, jo vseskozi varal 

z drugimi ženskami in z njimi preživljal prosti čas, si izmišljal službena 

potovanja, ženo pa prepričeval, da ima dela čez glavo. Lagal je nenazadnje 

tudi svojim ljubicam, ki so se pred koncem njegovega mandata med seboj hudo 

sprle, saj se "njihov župan" ni mogel odločiti, katera je njegova prva 

izbranka. Lagal je tudi svojim političnim botrom, mecenom, "rdečim 

direktorjem", ki so mu pomagali, da je leta 1996 zasedel sedež v parlamentu 

in leta 2006 županski stol, kasneje pa jih je drugega za drugim onemogočil 

in odstranil. Franc Kangler ni zaupanja vreden človek, saj besede ne drži 

in tudi svoje najbolj lojalne  podpornike in sodelavce pusti na cedilu in 

zavrže takoj, ko najde boljšo priložnost. 

Franc Kangler se je rodil in odraščal v Dupleku, po osnovni šoli in kadetnici 



v Tacnu pa se je zaposlil v Mariboru. Poslansko funkcijo je opravljal v 

Ljubljani, župan Maribora pa je bil v obdobju med 2006 in 2012. Rojen 

Dupelčan je kratek čas dejansko bival v Mariboru, v stanovanju na Lentu, 

po dograditvi hiše na Zimici pa se je stalno naselil v Občini Duplek, kjer 

biva tudi dandanes. Kangler nikdar ni bil Mariborčan in je leta 2006 z 

zavestno in namerno lažjo o stalnem prebivališču kandidiral za župana 

Maribora in zmagal.Tudi v času županovanja je vseskozi živel v Dupleku, res 

pa je, da je v Radvanju pod Pohorjem z denarjem, ki ga je prejel od Blaža 

Mlinariča iz družbe MTB, kupil stanovanje in se v njem prijavil. Tudi sedaj 

je Dupelčan, saj se sam hvali s kmetovanjem na svojem posestvu v Zimici. 

Kanglerju je za Maribor malo mar, ker se zaveda, da ga prebivalci Mestne 

občine Maribor sprejemajo kot kmeta in ne kot prizadevnega in častnega 

krajana drugega največjega mesta v Sloveniji. Kangler je povzpetnik, ki si 

je mestno hišo prilastil za svoje privatne rabote, kaj malo mar pa mu je 

bilo za mesto in za ljudi, ki tu živijo. Za župana Maribora je kandidiral 

z namenom, da se dokoplje do politične moči in s tem do občinske blagajne, 

iz katere je potrošil ogromno denarja davkoplačevalcev za nekatere povsem 

nerealne in zavožene projekte in da na občini in v javnih zavodih zaposli 

čim več ljudi, ki so ga podpirali in so doma iz Dupleka. V šestletnem obdobju 

županovanja mu je to na žalost uspelo. Mariborčanke in Mariborčani, ne 

pustite se ponovno speljati na led Kanglerjevi demagogiji o njegovem boju 

za "malega človeka", saj vas bo Kangler samo izkoriščal. Resnično majhen 

človek je zaradi svoje izprijenosti in nemorale pri tem le Franc Kangler, 

ker je oseba, ki ni zaupanja vredna in torej ne sme ponovno zasesti nobene 

vidnejše vloge v družbeni sferi. 

Najočitnejši argument za Kanglerjevo neprimernost za opravljanje javnih 

funkcij je njegova obremenjenost s klientelizmom in korupcijo. Kazenske 

postopke, ki jih je sprožilo tožilstvo, s pomočjo pretkanih in dobro 

plačanih odvetnikov zavlačuje, tako, da so nekateri celo zastarali, kljub 

temu pa ga je doletela še vedno veljavna pravnomočna obsodba v zadevi Astrid 

Bah. Pred volitvami je bistveno vprašanje, ali si Maribor želi, da ga zastopa 

ali mu celo vlada oseba, ki je obremenjena s klientelizmom in korupciji, 

ki je brez moralno etičnih vrednot, ki ga žene sla po maščevanju, nadzoru 

nad ljudmi in moči nadvladanja šibkejših, ali si torej želimo na mestu 

zakonitega predstavnika nas vseh pravnomočno obsojenega človeka? 

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 je parazit naše družbe 

 

 


