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Gimnazija Šentvid  
29. 11. 2022 ob 18.30 v dvorani pod mostom



 

 

 
LITERARNA GOSTJA 

 
Tina Vrščaj 

 
Pisateljica, literarna kritičarka, prevajalka, 

esejistka. Romani Zataknjena v pomladi (2010), 
Odradek (2012) in Na Klancu (2022), za katerega je 
prejela nagrado modra ptica 2022. Zbirka kratke 

proze Plašč (2018) – nominacija za nagrado mira. 
Izbor literarnih kritik slovenskih romanov Kritičarka 

na drevesu (2020). Esej Srečno pospravljeni je prejel 
nagrado revije Sodobnost za najboljši esej leta 2019. 

 
 

~ ~ ~ 
 

 

GLASBENI GOSTJE 

 
Fed Horses 

 
Urša Mihevc, glas 

Jure Mihevc, kitara 

Danijel Bogataj, violina, kitara 
 

Skupina Fed Horses ustvarja na presečišču žanrov 
americane, indieja, countryja in popa, a v svojem 
delovanju vseskozi ohranja svoj avtohton izraz ter 

prispeva h krajinski in žanrski raznovrstnosti domače 
glasbene scene. Skupina je osvežitev v slovenski 

popularni glasbi, ki dokazuje, da je prostor za drzno in 
drugačno v ustvarjanju in sprejemanju glasbe, ki ni 
namenjena samo ozkemu krogu poslušalcev.  



 

 
 

PROGRAM 

 
 

Tina Vrščaj 

Na Klancu, odlomek o Evi 
 

~ ~ ~ 

 
Fed Horses    

Jaz in nebo 
 

~ ~ ~ 
 

Na Klancu, odlomek o Klancu      Valentina Breznik, 4. a 
Na Klancu, odlomek o Gregorju    Slavko Sever, 3. a 
Na Klancu, odlomek o stiski      Kim Žilnik, 4. d 
Na Klancu, odlomek o napredku   Patricija Marolt, 1. f 
Na Klancu, odlomek o naravi      Peter Kraševec, 4. a 

 
~ ~ ~ 

 
Fed Horses 

Zahodno dekle in Argentina 
 

~ ~ ~ 
pogovor s pisateljico 

Ana Hodošček, 4. e 
Irena Doljak, prof.  

 
~ ~ ~ 

Fed Horses 
Dež je za novo leto 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Na Klancu zmeraj piha.     
 Eva skuša pognati korenine v to zemljo. A zemljo 
odnaša.       
 Včasih ne hodi po tleh, ampak lebdi. Če pometa 
listje pred vhodom, se metla ne dotika tal. Listje odnaša 
le zračni vrtinec ob zamahu.    
 Slike, ki jih naslikajo, pustijo stati v kotu sobe, se 
bodo že obesile. Sobne rastline so pristale na 
kompostišču, lončki pa že stojijo na polici, okrušeni.
 Eva si predstavlja ravnino, kamorkoli seže oko. 
Zamišlja si, da so v drugi hiši. Sosedje imajo otroke, 
stare, kot so njeni, ne pijančujejo pred otroki in ne 
prenarejajo se. Kolesarijo. Po ravnem lahko kolesari 
tudi majhen otrok. Včasih si podajajo žogo, ne more jim 
uiti. Tudi otroci se ne morejo odkotaliti v prepad.  
     (začetek romana Na Klancu) 

 

 


