
 

 

Izpolnjeno naročilnico pošljite:  

• po pošti: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000  Celje ali 

• po faxu: (03) 428 64 11 ali 

• po elektronski pošti: info@mnzc.si. 

 

 

 
 
O knjigi 

»… vatli, s katerimi Piano meri 
posameznike in njihovo početje, so 
različni. Medtem ko majhne ribe 
pogosto odpravi kar s prizanesljivo 
ironijo, je do dejanj velikih igralcev, se 
pravi tistih, ki imajo v rokah škarje in 
platno, neprimerno bolj kritičen in 
oster …« 

dr. Tone Kregar 
 

O avtorju 

Brane Piano je kot novinar ob svojem siceršnjem delu doma in tujini 
tudi podrobno poročal in komentiral javno in manj javno podobo 
družbe v Savinjski regiji po koncu socializma. Po osamosvojitvi 
Slovenije je šilil pero nad – včasih bizarno smešnimi – situacijami, 
dogodki ter prebarvanimi starimi in štorastimi novimi obrazi politike in 
gospodarstva. 
V Zgodovini (…) popisuje nove čase v Savinjski regiji skozi dvoje oči – 
prostodušnega in pronicljivega malega človeka ter nad preproščino 
oblastnikov osuplega intelektualca. Potem ko se je mlada država izvila 
iz Jugoslavije, so ljudje verjeli, da je nad njimi le še modro nebo – in 
bili kmalu razočarani. 
Čase od leta 1992 do 2019 je avtor zaobjel z izborom iz okoli 1300 
kolumen, ki jih je napisal za različne časopise, zadnji desetletji 
predvsem za Delo. Posebno vrednost zapisom – četudi gre za 
subjektivno, trpko in ironično komentiranje sprotne »zgodovine« 
Savinjske regije – dajejo njegov dnevni vpogled v dogodke, pozicija 
pričevalca in takojšen odziv, zapis. Z današnje perspektive ponuja 
presunljiv vpogled v »večne« teme o državi kot mačehi do province, 
obenem pa o samovšečnosti in licemerstvu lokalnih eksponentov moči 
in odločanja. 
Knjigo je avtor nadgradil z biografskimi podatki več kot 800 oseb iz 
kolumen. Prebrati jo je mogoče na mah, a jo tudi še dolgo jemati v 
roke, po njej listati, iskati ljudi, kraje in dogodke … 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N A R O Č I L N I C A 
 

Naročnik − pravna oseba: Naročnik − fizična oseba: 

Naziv: Ime in priimek: 

Kontaktna oseba: Telefon: 

Telefon: E-pošta: 

E-pošta: Naslov: 

Naslov: Poštna številka, kraj: 

Poštna številka, kraj:  

Davčna številka:  

Davčni zavezanec:  DA/NE  
 

Naročam(o)  _________ izvod(ov) knjige ZGODOVINA CELJA IN OKOLICE V., avtorja Braneta Piana, mehka vezava,  
po ceni 17 EUR.   
 

Stroški pošiljanja: 3 EUR.  
 

Pravna oseba se obvezuje, da bo naročene publikacije plačala na podlagi e-računa v roku 30 dni po prejemu izvodov. 
Fizična oseba se obvezuje, da bo naročeno publikacijo plačala na podlagi predračuna.  
Muzej novejše zgodovine Celje ni zavezanec za DDV. 
 
 
Datum naročila:                                                     Žig (za pravne osebe):                            Podpis naročnika: 
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