
DOSJE GOLOB: Franc Kangler in pravosodje 

 

5. del 

 

En krivični belič požre devetindevetdeset pravičnih goldinarjev. 

 

(Ljudski) 

 

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

 

Franca Kanglerja so kriminalistične preiskave doletele na vrhuncu njegove 

politične moči, v času, ko se je pripravljal na prevzem drugega mandata na 

občini. Prvo ovadbo so policisti spisali leta 2010 zaradi sumov zlorabe 

funkcije župana pri izgradnji doma starostnikov pod Pekrsko Gorco. Dom pod 

Gorco je gradilo takrat že močno prezadolženo podjetje MTB, ki je s tem 

poslom dokončno propadlo, v stečaj pa je ta projekt potegnil tudi več drugih 

velikih in uspešnih gospodarskih družb Podravja. Družba MTB je bila za 

Maribor usodna tudi ob načrtovanju gradnje toplarne in sežigalnice v 

industrijski coni Tezno leta 2008, kjer je Kangler na goljufiv način izigral 

mestni svet in zemljišče, ki je bilo last propadlega tajkuna Osmanoviča 

sprva načrtno prepustil Blažu Mlinariču, kasneje pa z mahinacijami dosegel, 

da je občina v zameno za manjvredne parcele na Teznu Mlinariču morala 

prepustiti elitna zemljišča pod Pohorjem. Mestna občina Maribor je bila samo 

pri tem poslu oškodovana za več kot 7 milijonov EUR, Kangler pa naj bi pri 

tem pospravil v žep 3 milijone EUR.     

Kriminalisti so Kanglerja sumili tudi drugih zlorab, finančnih mahinacij 

in korupcije, zato so zoper njega sprožili široko policijsko preiskavo, ki 

je obsegala tudi prisluškovanje pogovorov njegovim telefonom. Kljub temu, 

da Kangler, ki se je med pogovori večkrat ujel v past nezakonitega, vztrajno 

zanika svojo krivdo in izpodbija zakonitost policijskih postopkov, iz 

dokazov neizpodbitno izhaja, da je Kangler kot župan naročil izpeljavo več 

nezakonitih poslov, ki so povzročili veliko oškodovanje javnih financ, sam 

pa si je pri tem prisvajal premoženjsko korist v obliki podkupnin.  

Pregon Franca Kanglerja so prevzeli mariborski državni tožilci pod vodstvom 

njihove vodje Elizabete Gjerkeš, ki je veljala za eno izmed najvišjih 


