
»Jezni poslanci so se obmetavali z »neparlamentarnimi izrazi, kot so ‚budala‘, ‚denuciant‘, ‚klevetnik‘, ‚kleri-
kalec‘, ‚kockar‘, ‚kučka jednamatora‘, ‚lopov‘, ‚ordinarna špijunčina‘, ‚razbojnička banda‘, ‚horde avstrijan-
ske‘in ‚šumski razbojniki‘.«

 »Gospod kaplan je stalen gost pri gostilničarju Modicu, kateri je ločen in ima pri sebi zaposleni dve mladi 
služkinji. Tožnik se zadržuje v tej gostilni čestokrat do ene in še dalje ga je mnogokrat videti v kuhinji pri 
kuharci. To je obče znano in se ljudje radi tega zgražajo. (...) Nekega večera lanskega leta po deveti uri je 
zapazil posestnik Kotnik Franc, kaplana, ki je bil v tesnem objemu z neko deklico. Ko sta tožnik in dekle 
zapazila Kotnika, sta skočila narazen in je dekle uteklo.« 

Pogovorni večer in kulturni dogodek bo potekal z domačinko 
doc.dr. Bredo Mulec, s komediografom in pisateljem Tonetom 
Partljičem in igralcem Dejanom Kikcem.

Ob tej priložnosti bo na ogled likovna razstava učencev osnovne šole Korena in Duplek, večer pa  bo 
obogaten z glasbenim programom.
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DVORANA SPODNJI DUPLEK, CESTA K DRAVI 5, 2241 SPODNJI DUPLEK

Po predstavitvi bo sledila pogostitev.

Navzoče bo pozdravil: MITJA HORVAT, župan občine Duplek

Pokrovitelj dogodka: OBČINA DUPLEK

V okviru tega dogodka bo predstavljena knjiga doc.dr. Brede Mulec



O AVTORICI

Breda Mulec se je rodila 29. maja 1975 v Mariboru. Diplomirala je na Pravni fakulte-
ti Univerze v Mariboru. Magistrirala je na Fakulteti za politične znanosti, pravo in 
javno administracijo Univerze v Atenah (2001) in na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru (2002). Osrednji poudarek obeh magistrskih študijev je bil na varstvu 
manjšin in evropskih integracijah. Doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani na področjih ekonomske analize prava in evropskih integracij. V letih 
2001 in 2002 je sodelovala z Inštitutom za etnične, regionalne in sociološke študije 
(ECERS) v Mariboru ter organizacijo ISCOMET, kjer se je ukvarjala z manjšinsko 
problematiko v Sloveniji in po Evropi. Leta 2002 se je za nekaj let zaposlila v Držav-
nem zboru RS, kjer je bila sekretarka Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu. V obdobju 2007−2009 se je kot vodja sektorja za pravne zadeve in 
vodenje javnih naročil na Ministrstvu RS za okolje in prostor tudi v praksi ukvarjala 
z evropsko kohezijsko politiko. V letih 2009−2013 se je na Uradu Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu ukvarjala s strateškimi projekti s poudarkom na 
kroženju možganov. Od 18. februarja 2013 vodi Sektor za investicije in ekonomsko 
upravljanje na Ministrstvu RS za okolje in prostor. Dr. Mulčeva je habilitirana preda-
vateljica na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju (FDŠ), kot gostujoča 
predavateljica pa občasno predava tudi v tujini. Njeno pedagoško in raziskovalno 
delo na FDŠ je vezano na področje javne uprave.


