
namreč ravnal kot s služkinjami, velikokrat pa tudi kot s spolnimi sužnjami. 

Vsa dekleta, ki jih je Kangler tako ali drugače pripeljal v politiko so imela 

dve skupni točki. 1. Franc Kangler je poznal njihove starše, nemalokrat je 

bil celo njihov vrstnik. 2. Dekleta so bila članice podmladka stranke SLS. 

Preko staršev, Kanglerjevih simpatizerjev in podpornikov, so se dekleta 

včlanila v podmladek SLS, bila so aktivna na sedežu stranke, še zlasti v 

času predvolilnega boja pa jih je aktiviral kot odred mladih jurišnic. 

Patrulirale so po mestu, razdeljevale reklamni material, pojasnjevale 

politični program, delila jabolka in sončnice. Kangler jih je za pridnost 

in ubogljivost nagrajeval. Urejal jim je dobro plačano delo preko 

študentskega servisa, kjer jim ni bilo potrebno storiti nič, razen 

zadovoljiti svojega šefa. Če so se pri delu "še posebej izkazale" jim je 

Kangler preko strankarskega proračuna kupoval darila, jim urejal študijske 

pogodbe, nato pa jih zaposlil na občini ali na katerem od številnih javnih 

zavodov.  

Stvar zgleda trivialno, saj se pogosto dogaja, da vplivni starejši gospodje 

pomagajo svojim ljubicam do kruha in kariere. Pa vendar je v primeru 

Kanglerja vsa stvar veliko bolj resna in obsodbe vredna, saj je Kangler s 

tem, ko je izrabljal svojo pozicijo in izkoriščal moč in oblast nad ženskami, 

ki jih je načrtno razporejal na pomembna delovna mesta občine, pravzaprav 

postavil prototip uspešnega egoističnega moškega šovinizma, ob katerem 

zgodba o ljubljanski farmacevtki zvodeni kot slaba šala.   

Franc Kangler je dekleta, ki so si bolj kot odrekanja, vztrajnosti in trdega 

dela želela zabave, opaznosti in hitre kariere, izkoristil za 

zadovoljevanje svojih seksualnih potreb, uslužnost pa jim je poplačal z 

ugodnostmi in pozornostjo, ki so je kot županove zaupnice bile deležne na 

sprejemih, prireditvah, na hodnikih mestne občine in po pisarnah. Položaj 

županove ljubice je prinesel tudi dobro plačo, izredna napredovanja, 

plačilo nadurnega dela, službena potovanja in določen vpliv in moč znotraj 

lokalne skupnosti. Po določenem času so lahko podale predlog za kak projekt, 

predlagale zaposlitev sorodnika ali prijatelja, si izborile donosno pogodbo 

za firmo svojega očeta ali partnerja. Franc Kangler je v času svojega 6 

letnega županovanja na MOM zaposlil okoli 100 ljudi, med njimi je bilo vsaj 

10 žensk, ki jim je srečanje z njim spremenilo življenje. 

Na kratko bomo predstavili dve njegovi razmerji, ki sta bili zaposlenim na 

občini splošno poznani, zaradi policijskih prisluhov pa tudi že 

izpostavljeni pred javnosto. Osebi bomo z imeni izpostavili samo zato, ker 

je javnost za njune povezave s Kanglerjem že izvedela iz medijev. Podobnih 

zgodb je seveda bilo še veliko, veliko več. 

1. Dušanka Jurenec, vodja kabineta župana Franca Kanglerja.  

Kangler in Jurenčeva sta se spoznala v času pred županskimi volitvami 2006. 


