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10. februar

vlada priseže

18. april
stavka javnih uslužbencev zaradi 
neuspešnih pogajanj o znižanju plač 
in odpravi plačnih nesorazmerij 

31. maj
veljati začne zakon 
o uravnoteženju javnih financ (Zujf)

20.–25. junij
spor v koaliciji (Desus in DL vs. vlada) 
zaradi prepovedi udeležbe 
praporščakov na proslavi ob dnevu 
državnosti, obrambni minister Aleš Hojs 
kmalu zatem preimenuje nekaj vojašnic 

20. julij
prvi javni kadrovski spor v koaliciji: 
Vitoslav Türk (SDS) ni dobil podpore za 
predsednika uprave AUKN (Agencije za 
upravljanje kapitalskih naložb)

Karl Erjavec zagrozi z izstopom 
iz koalicije, če bi vlada posegla 
v pokojnine

4. oktober
v državnem svetu izglasujejo veto proti 
zakonu o slabi banki, šest dni pozneje 
Sindikat kemične, nekovinske in 
gumarske industrije Slovenije vloži 
pobudo za referendum

2. december
za predsednika države je izvoljen Borut 
Pahor

4. december
sprejem pokojninske reforme

8. januar
KPK razgrne, da sta Zoran Janković 
in Janez Janša kršila protikorupcijsko 
zakonodajo. Sledijo pozivi k odstopu 
obeh.

12. februar
SD vloži interpelacijo na delo ministra 
Turka 

22. februar
Desus izstopi iz koalicije

25. februar
SLS izstopi iz koalicije, državljanska 
nezaupnicaministru Žigu Turku

Vlada Janeza Janše je vzela slovo po dobrem letu dni in ne glede na na začetku ideološke spore, nato spore tudi znotraj 
koalicije, ki so se izrazito poslabšali po objavi poročila pro�korupcijske komisije, saj predsednik vlade na ponudo večine 
strank ni želel odstopi�, je v enem letu nekatere naloge opravila pozi�vno. Največja dosežka sta zagotovo sprejem 
pokojninske reforme in skorajšnje sprejetje reforme trga dela. Sprejela je tudi tri pakete za spodbujanje gospodarstva, 
med drugim je znižala stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb ter  uvedla višje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj 
ter za inves�cije, zaradi česar naj bi se izboljšala privlačnost domačega gospodarskega okolja za tuje inves�cije. 
Na zunanjepoli�čnem področju je urejala predvsem odnose s Hrvaško, pri čemer problem Ljubljanske banke še ni rešen, 
prav tako ni mogoče vede�, kako se bo v zvezi z arbitražo odrezal memorandum, ki ga je pripravilo zunanje ministrstvo.

Janša ves mesec išče podporo za zapis 
zlatega fiskalnega pravila v ustavo, a se 
glasovanje o tem vztrajno prestavlja, na 
koncu popusti

19. oktober 
Slovenija izda desetletne državne 
obveznice v višini 2,25 milijarde 
dolarjev, zaradi česar država ne 
bankrotira

29. oktober
protest v Mariboru proti županu 
Kanglerju in spornim radarjem ter vladi 
z zahtevo po odstopu Janeza Janše.

protesti v Mariboru proti županu 
Kanglerju se razmahnejo in se razširijo 
po Sloveniji

5. november
na poti od DZ do MNZ izgine 394 
podpisov za pobudo referenduma 
o slabi banki

19. november
PS vloži interpelacijo zoper ministra 
Gorenaka zaradi izgubljenih podpisov

18. december
Gorenak prestane glasovanje 
o nezaupnici 

19. december
ustavno sodišče prepove referenduma o 
slabi banki in državnem holdingu z 
argumentom, da bi njuna izvedba 
ogrozila interes države

21. december
1. vseslovenska ljudska vstaja 
v Ljubljani 

28. december
v veljavi zakon o slabi banki in o 
državnem holdingu, SD napove in 
februarja zbira podporo za ustavno 
presojo zakona o državnem holdingu

23. januar
Državljanska lista izstopi iz koalicije, 
odstopijo Gregor Virant (dotlej 
predsednik DZ) ter ministra Senko 
Pličanič in Janez Šušteršič, državo zajame 
tretja splošna stavka javnega sektorja

27. februar
izglasovana konstruktivna 
nezaupnica vlade

28. februar
poslanci o reformi trga dela, ki ga je 
vlada dva dni prej uskladila s socialnimi 
partnerji 

»Koliko časa bomo še odjemalci električne energije plačevali 
za kvazilevičarska bluzenja na Studio City?« 
Tvit na spletni strani SDS, 23. januar 2012

»? Komunistična internacionala, retorika državljanske vojne, 
totalitarni simboli? Vstaja zombijev, ne pa vstaja naroda!!!« 
Tvit SDS o udeležencih 1. vseslovenske ljudske vstaje, 21. december

»SDS ima 26 poslancev, Desus, DL, SLS in N.Si skupaj pa 22. Mirno lahko 
gre kdorkoli k Jankoviću in Lukšiču, komaj čakamo to sanjsko ekipo.« 
Tvit SDS, 14. januar

»Trajanje Bratuškove kot PV bo premo sorazmerno dolžini njenega krila 
in njenega spomina o poslovanju NKBM v času, ko je bila tam članica NS.« 
Tvit SDS, 20. februar

Pozivali ste k volitvam. Sedaj to lahko naredite. Oblikovali boste vlado, 
pozvali se boste k odstopu in odstopili boste.« 
»Nobenega dvoma ni več, da bo Jankoviću, Golobiču, Kučanu, ob pomoči 
Erjavca in Viranta, uspelo sestaviti novo vlado.«
Tviti stranke SDS na »črno sredo«

»Kolovodja Štrukelj dobi na mesec več s sejninami in plačo kot 
predsednik RS. To je bilo celo za Milana K očitno preveč.« 
Tvit Janeza Janše o Branimirju Štruklju, glavnem tajniku Sviza, 
17. november 2012

»Res ste podobni tistim z Roške. Tistim z druge strani namreč. 
Sodelavcem Udbe in Kos JLA namreč. Iste metode ovajanja.« 
Tvit Janše o protestu slovenskih kulturnikov na Roški, 4. januar 2013

»Če imate v koaliciji Gregorja Viranta, opozicije ne potrebujete.« 
Janša v intervjuju za siol.net, 11. januar

»Če bi naša koalicija v začetku mandata ustanovila neko komisijo, 
v kateri bi bil recimo državni sekretar ministra Gorenaka, novinar 
Dupleških novic pa žena nekega lokalnega tajkuna iz Maribora, in bi ta 
komisija preverjala vaše premoženje, ali bi se vam to zdelo kredibilno.« 
Janša, v državnem zboru, o profilu članov protikorupcijske komisije, 
konec januarja

»Odgovornost za stanje v državi bodo morali sprejeti tisti, ki to vlado 
rušijo.« Janez Janša v intervjuju za Reporter, 11. januar

»Danes je vlado zapustil najslabši minister za gospodarstvo v zgodovini 
Slovenije. Niti nujnih obveznosti se mu ni zdelo vredno opraviti.« 
Tvit Janše ob izstopu SLS iz koalicije in s tem tudi ministra 
za gospodarstvo Radovana Žerjava, 25. februar

Upravno sodišče v mojem primeru ni našlo razlogov za začasno odredbo: 
Pred leti je v primeru bulmastif odločilo v 2 urah.«
Tvit Janše, 27. februar 

»Pravkar me je nekdo obvestil da na znani hiši v Murgljah visi bela 
zastava!!« 
Tvit Vinka Gorenaka po objavi, da DL Gregorja Viranta Zorana Jankovića 
ne bo podprla za mandatarja, 9. januar 2011

»To je pa dobra novica bomo imeli več objektivnega poročanja.« 
Tvit Gorenaka o morebitnem odpuščanju Delovih novinarjev, 
29. avgust 2012

»Interesna, ne resna koalicija.« 
Tvit Gorenaka ob nastanku nove koalicije, 27. februar

»Tole z golobom je ideja za slovenske šole, da otroci ne bodo več lačni.« 
»Lakota otrok v slovenskih šolah je navadna propagandna izmišljotina, 
ki jo demantirajo javno objavljeni podatki.« 
Tvit Alenke Paulin, poslanke SDS, 13. december 2012

»Slovenija je na pravi poti, zato bo leto 2013 uspešnejše kot iztekajoče.« 
Čestitka Milana Zvera na spletni strani SDS, 23. december 2012

Člani SDS s črnimi pikami
Branko Marinič
19. april 2012: poslanec SDS Branko Marinič je obsojen na pet mesecev 
pogojne kazni zaradi goljufanja pri izpitu iz nemščine. Sodišče mu je prisodilo 
pol leta pogojne kazni; odstopil je šele 31. januarja 2013.

Alenki Koren Gomboc
15. oktober 2012: v javnos� se pojavi anonimka o poslanki SDS Alenki Koren 
Gomboc, da ima ponarejeno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, 
priporočilo nekdanjega delodajalca, zavajajoče navedbe v življenjepisu. 
Mandat je vrnila šele pred kratkim.

Danijel Krivec
26. februarja 2013 tudi Danijel Krivec javno potrdi, da je njegova diplomska 
naloga zgolj in samo rezultat njegovega samostojnega dela. Preverjanje 
avtorstva je še v teku.
 

Kronologija Janševe vlade (10. februar 2012 – 27. februar 2013)

konec mandata

Cvetke SDS, ki koaliciji niso bile v pridPlesala je eno leto


