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9. del 

 

Pa je bila žaljivka to pot posebno nesramna, ker je bila resnična. 

 

(F. Milčinski: Butalci) 

  

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

 

Malokaj iz dogodkov na katere je vezano ime nekdanjega mariborskega župana 

Franca Kanglerja je ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo tako vznejevoljilo 

kot spremljanje sage o zakonitosti pridobitve njegovega premoženja. Kangler 

pred sodiščem v Ljubljani v sicer civilnem postopku dokazuje, da je na 

zakonit način prišel do 250.000 EUR presežkov imovine, ki mu jih tožilstvo 

oporeka. Pri tem se sklicuje na visoko plačo državnega uradnika, ki jo je 

prejemal kot poslanec in župan, na darila, zapuščine in izplačnine, ki so 

mu jih namenili zapustniki, pa na varčevalnost in skromnost, ki jima je bil 

vseskozi podvržen sam in njegova družina, najbolj pa se sklicuje na lastno 

organiziranost, ki mu je omogočala, da je izrabil sleherni prost trenutek 

za delo na svoji mini kmetiji.  

Kaže da je Kangler pri teptanju zlonamernega tožilskega načrta za zaseg 

premoženja nezakonitega izvora nadvse uspešen, saj se tehtnica (vaga), ki 

jo v rokah drži okrožna sodnica Božena Novak močno nagiba na njegovo stran, 

zlasti po zelo prepričlivih izvedenskih mnenjih izvedenke kmatijske in 

izvedenca finančne stroke. Po mnenju slednjega naj bi Kangler v obdobju 

zadnjih 13 let ne le privarčeval četrt milijona EUR, tako, da si je dejansko 

odtrgaval od ust, temveč denar, ki ga je ustvaril z delom, oporekan znesek 

prekaša za dodatnih skoraj sto tisočakov. Izvedenka kmetijske stroke, 

imenujmo jo Marica Ivanušič, pa je Franca Kanglerja predstavila kot svetovni 

fenomen pridelovalca hrane. Potrdila je namreč vsem Kanglerjevim navedbam 

o stotnijah prašičev, ki jih je gojil za angleški, francoski in španski trg, 

s primerjalno metodo je izračunala, da so njegove kmetijske površine idealne 

za pridelavo lubenic, največ pa mu je navrgla butična pridelava t.i. 

Dravskih špargljev. In pa, jasno, gurmanskega belega zelja.  


