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4. del 

 

Vojna je nadaljevanje politike z nasilnimi sredstvi. 

 

(Clausewitz) 

 

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

 

Franc Kangler je v središče svojega življenja postavil politiko. Zrasel je 

v rurarnem, socialno šibkem okolju, logična posledica česar je bila izbira 

miličniškega poklica. Ta je v nekdanji skupni državi zagotavljal brezplačno 

izobraževanje in zanesljivo zaposlitev. Pri svojem delu se je zelo trudil, 

kot član nekdanje ZK pa je bil zagrizen zagovornik enopartijskega sistema, 

socializma in  samoupravljanja. Njegova velika želja je bila, da bi postal 

komandir enote, vendar za to ni imel ustrezne izobrazbe. Po osamosvojitvi 

je slekel uniformo in postal kriminalist, za kar ima zasluge njegov prvi 

politični boter. Kot kriminalist se ni znašel, saj ni imel potrebnih 

lastnosti in veščin. Med sodelavci ni bil priljubljen, saj je z njimi 

poskušal manipulirati in jih je ovajal, šefi pa so imeli zaradi njegove 

agresivnosti, ki jo je izkazoval pri delu z osumljenci, z njim veliko 

preglavic. Kangler namreč ni upošteval hierarhije avtoritete, ki naj bi 

veljala v policiji, temveč je zadeve urejal po svoje, po domače. Vodstvo 

policije mu je zato dalo jasno vedeti, da nikdar ne bo šef. Izkoristil je 

priložnost, ki mu jo je ponujal njegov politični boter in se zaposlil na 

Občini Duplek, iz policije pa je odšel z veliko zamerami in z željo po 

maščevanju. 

Naključje je hotelo, da je njegov politični boter hudo zbolel ravno v času 

priprav na parlamentarne volitve 1996. Kangler je ob podpori pomembnih 

gospodarstvenikov izkoristil kampanjo SLS, katere član je postal in bil 

izvoljen v parlament. Tam je prišel v stik z nosilci t.i. slovenske pomladi, 

kot mlad in perspektiven politični kader pa je pridobil pomemben položaj, 

ki je v našem prostoru bistven sestavni del nacionalne strankarske politike: 

agentura in manipulacije. Zelo hitro je namreč spoznal, da je strankarska 

politika najbolj učinkovita in najbolj donosna v spregi z lobiji in elitami. 


