nezakonitosti v postopkih moral prislužiti tudi zapor.
1. Toplarna. Kangler in lastnik podjetja MTB Mlinarič sta načrtovala projekt
Univerziade, za potrebe katere bi Mlinarič gradil namestitvene kapacitete
za športnike, ki bi jih bilo kasneje možno prekvalificirati v stanovanja
in drago prodati. Problem je bil, ker je imela na izbranih zemljiščih pod
Pohorjem predkupno pravico občina. Kangler in Mlinarič sta si zamislia
načrt, po katerem bi se Mlinarič teh zemljišč dokopal, če bi jih lahko
zamenjal za občinska. Kangler je sforsiral izgradnjo toplarne v predelu
mesta Tezno, za trgovino LeClerc. Občina je pod njegovim vodstvom marca 2008
sprejela program celovitega ravnanja z odpadki, ki je toplarno umestil na
zemljišče k.o. Ob železnici. Mestni svet je občinski upravi naložil
zagotovitev potrebnih zemljišč s sprejetjem in izvedbo predkupne pravice
nad potrebnimi zemljišči. Občina je z izvedbo zavlačevala dokler ni parcel
od prvotnega lasnika, družbe HYPO LEASING, za cca. 3 milijone EUR odkupilo
podjetje DOM SMREKA tajkuna Osmanoviča. Ta je zemljišče najprej preprodal
svoji drugi družbi OIL METAL, v postopku verižnih preprodaj, med katerimi
je samo v 5 dneh cena iz 3 milijonov narasla na 11 milijonov, pa je končni
kupec postal Blaž Mlinarič oziroma njegovo podjetje MTB. Kangler, ki je za
vse navedene mahinacije vedel, je oktobra 2008 sporne lokacije določil za
zavezujoče za izgradnjo toplarne, 20. oktobra 2008 pa je prišlo do menjave
teh zemljišč z občinskimi zemljišči pod vznožjem Pohorja, ki so po spremembi
prostorskih aktov postali namenjeni za izgradnjo stanovanj. Občina je s tem
zemljišča, ki bi ob primerni uporabi lahko pomenila nesluteno razvojno
priložnost zamenjala za bistveno manj atraktivna zemljiščna, ki so obdana
z zahtevno infrastrukturo in s tem omejena v uporabnosti. Kangler je v
navedenem primeru ravnal koruptivno in bi tudi naj prejel podkupnino 3
milijonov, denar pa mu naj bi od dobička verižnih špekulativnih poslov
izročil Osmanovič. Zelo zavržno je tudi dejstvo, da je mestna uprava na čelu
z županom Kanglerjem, podžupanom Verličem in drugimi, pritiskala na člane
mestne četrti Radvanje, da bi pristali v spremembo prostorskih aktov
zemljišč, ki so bile namenjene Mlinariču in da so vsaj nekaterim izmed njih
dobili plačilo za odločitev, ki je bila v nasprotju z interesi krajanov.
Epilog zgodbe je, da toplarna nikdar ni bila zgrajena, saj Kangler za
zahtevno gradnjo ni zagotovil finančnih sredstev, družba MTB pa je pristala
v stečaju z več sto milijonskim dolgom do bank iz naslova nepovrnjenih
kreditov. Oškodovanka v zgodbi je občina, ki je elitna zemljišča pod
Pohorjem, ki bi jih lahko namenila za šport ali turizem, zamenjala za
bistveno manj vredna zemljišča v industrijski coni, s čimer ji je samo s
to menjavo bila povzročena izguba v višini 7 milijonov EUR, prav tako pa
so bile zamujene dobre poslovne priložnosti lokalne skupnosti. Občina bi
namreč svoje nepremično premoženje v obliki zemljišč lahko prodala
verodostojnemu investitorju po visoki ceni, denar, ki bi stekel v proračun
pa bi lahko uporabila za vlaganje v znanost, šport in kulturo.
2. Mariborski radarji. Projekt avtomatizacije mariborskega cestnega

