
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.  

 

 


