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predvidena sestava vlade po neuradnih podatkih

Nova vlada

Janez Janša
SDS
univ. dipl. obramboslovec
17. 9. 1958
minister za obrambo 1990–1994, predsednik vlade 2004–2008, poslanec 

Janez Šušteršič
DLGV
dr. ekonomskih znanosti
29. 12. 1966
izredni profesor na 
Fakulteti za management v 
Kopru, 2001–2007 direktor 
Urada za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR)

Aleš Hojs
NSi
univ. dipl. gradbeni inženir
12. 12. 1961
od leta 1988 opravljal 
različne službe: republiška 
uprava za promet, Vodovod 
- Kanalizacija Ljubljana ..., 
od  leta 2006 član uprave 
Darsa

Andrej Vizjak
SDS
mag. elektrotehnike
6. 8. 1964
inšpektor za delo, državni 
sekretar za področje 
zaposlovanja na 
ministrstvu za delo, 
poslanec DZ, župan Brežic, 
minister za gospodarstvo 
2004–2008

Tomaž Gantar
Desus
dr. medicine, urolog
21. 3. 1960
direktor izolske bolnišnice 
2000–2004, vodja kabineta 
koprskega župana, župan 
Pirana 2006–2010, 
kandidiral na listi Desusa

Karl Erjavec
Desus
univ. dipl. pravnik
21. 6. 1960
zaposlen v uradu varuha 
človekovih pravic, državni 
sekretar na ministrstvu za 
pravosodje, leta 2005 
minister za obrambo, leta 
2008 minister za okolje in 
prostor, leta 2011 poslanec 

Žiga Turk
SDS
dr. tehničnih znanosti
4. 2. 1962
od 1989 zaposlen na 
Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani, zdaj 
redni profesor in 
predstojnik katedre, 
2007–2008 minister, 
pristojen  za reforme

predsednik vlade

za finance za obrambo
za delo, družino
in socialne zadeve za zdravje za zunanje zadeve

za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

Radovan Žerjav
SLS
mag. kemijske tehnologije

2. 12. 1968
pomočnik direktorja Nafta 
Lendava, direktor družbe 
Nafta biodizel, leta 2007 je 
bil imenovan za ministra za 
promet, od leta 2008 
poslanec 

Zvonko Černač
SDS
univ. dipl. pravnik

23. 9. 1962
član izvršnega sveta občine 
Postojna, vodja splošne 
službe pri podjetju 
Postojnska jama – turizem, 
v. d. direktorja Kobilarne 
Lipica, od 2004 poslanec

Franc Bogovič
SLS
univ. dipl. kmetijski inženir

2. 2. 1963
zaposlen v Agrokombinatu 
Krško, družinsko podjetje, 
od leta 1998 je dobil štiri 
mandate za župana 
Krškega, od 2011 poslanec 

Senko Pličanič
DLGV
dr. pravnih znanosti

8. 4. 1963
izredni profesor na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, 
direktor zavoda Inštitut za 
javno upravo in solastnik 
zasebnega Inštituta za 
javno upravo consulting,
d. o. o.

Vinko Gorenak
SDS
dr. organizacijskih znanosti

15. 12. 1955
pomočnik komandirja in 
komandir postaje milice, 
svetovalec v kabinetu in 
državni sekretar na 
notranjem ministrstvu, 
državni sekretar v kabinetu 
premiera Janeza Janše

Ljudmila Novak
NSi
profesorica nemškega
in slovenskega jezika
1. 8. 1959
dolgoletna profesorica 
slovenskega in nemškega 
jezika, politično pot začela 
leta 2000 z ustanovitvijo 
NS, od leta 2001 županja 
Moravč, od 2004–2009 
evropska poslanka 

za gospodarski razvoj
in tehnologijo 

za infrastrukturo
in prostor za kmetijstvo in okolje

za pravosodje in javno 
upravo za notranje zadeve za Slovence po svetu


