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Kino z vsebino! Cena kino vstopnice za 2D in 3D znaša 5,00 €. Več informacij na spletni strani kino-vrhnika.si

Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)

Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00
Spletna prodaja: mojekarte.si

Upravljalec kina: ZIC Vrhnika

Nakup vstopnic preko spleta
mojekarte.si

Več informacij
www.kino-vrhnika.si | facebook.com/kinovrhnika
info@kino-vrhnika.si | instagram.com/kinovrhnika

CENIK
-  2D kino vstopnica: 5.00 €
- 3D kino vstopnica: 5.00 €

- Upokojenci, študentje, brezposelni, invalidi: 4.50 €
- KVŠ člani: 2.00 € 

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. ART KINO MREŽA SLOVENIJE

20232023

Nedeja, 5. 2. ob 17.00 (sinhro.)
OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
Vrača se najljubši, ljubeči, romantičen in neustrašen maček v novi animirani 
pustolovščini Obuti maček: Zadnja želja. Ko Obuti maček ugotovi, da je zapravil 
osem življenj, se odpravi na epsko popotovanje, da si povrne vseh devet življenj. 
Dolgo pričakovano nadaljevanje uspešnice Obuti maček iz leta 2011 je režiral 
Joel Crawford, produciral pa Mark Swift, kreativna ekipa, ki stoji za uspešnico 
DreamWorks Animation Krudovi: Nova doba.

Nedeja, 5. 2. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko, Zlati globusi, 9 nominacij  za oskarja, ...)

DUŠE OTOKA
Črna komedija scenarista in režiserja filmov “Trije plakati pred mestom”, v katerem igrata 
Colin Farrell in Brendan Gleeson, vas bo hkrati nasmejala in pripravila do solz. Film se 
dogaja na otoku ob zahodni obali Irske in spremlja dolgoletna prijatelja, Pádraica in 
Colma, ki se znajdeta v slepi ulici, ko Colm nepričakovano prekine njuno prijateljstvo. 
Omamljeni Pádraic poskuša s pomočjo svoje sestre Siobhán in problematičnega 
mladega otočana Dominica popraviti odnos in ne sprejme Colmove zavrnitve...

Sreda, 8. 2. ob 19.00 (slovenski, režija: Vinci Vogue Anžlovar)
DEDEK GRE NA JUG
Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o 
prijateljstvu in ljubezni. Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa iz bolnišnice, 
saj se ne želi sprijazniti z dejstvom da Boris umira. Vlado se odloči odpeljati Borisa v 
Makedonijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo s 
katero je zaradi nesrečnih spletov okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, 
potem pa jima pot prekriža Rominja Esma, ki je bila priča likvidaciji in je sedaj na begu.... 

Petek, 10. 2. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)
100 % VOLK
Zgodba 100% Volk v ospredje postavi Freddyja, dediča ponosne družinske linije 
volkodlakov. Prepričan, da bo postal najbolj strašen volkodlak vseh časov, je Freddy 
šokiran, ko se na njegov 14. rojstni dan, po njegovem prvem “boju”, spremeni v 
divjega…pudlja. Freddy ima čas do naslednje polne lune, da starešinam tropa dokaže, 
da ima pravo volčje srce, sicer tvega, da ga bodo za vedno izgnali iz tropa. Premagati 
mora svojo roza in puhasto zunanjost, da dokaže, da je še vedno 100-odstotni volk.

Petek, 10. 2. ob 19.00 (mega uspešnica, nominacija za oskarja, zadnjič)
AVATAR: POT VODE
Zgodba je umeščena 10 let po dogajanju iz prvega dela. Začne se z zgodbo o družini Sully. 
Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo Avatarja in postati novi vodja 
naroda Na’vi, Jake Sully s svojo družino živi na Pandori. Z Neytiri sta ustvarila družino. 
Kolonizacijske sile se vrnejo na Pandoro, da bi oživile prvotno iskanje, zaradi česar Jake 
in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane dele Pandore, da 
bi srečala ljudstvo Metkayine, klan domorodcev, ki živijo obdani z morjem.

Sobota, 11. 2. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)
100 % VOLK
Zgodba 100% Volk v ospredje postavi Freddyja, dediča ponosne družinske linije 
volkodlakov. Prepričan, da bo postal najbolj strašen volkodlak vseh časov, je Freddy 
šokiran, ko se na njegov 14. rojstni dan, po njegovem prvem “boju”, spremeni v divjega…
pudlja. Freddy ima čas do naslednje polne lune, da starešinam tropa dokaže, da ima 
pravo volčje srce, sicer tvega, da ga bodo za vedno izgnali iz tropa. Premagati mora svojo 
roza in puhasto zunanjost, da dokaže, da je še vedno 100-odstotni volk.

Sobota, 11. 2. ob 19.00 (komična drama s Tomom Hanksom)
MOŽ Z IMENOM OTTO
Mož z imenom Otto, ki temelji na komični in ganljivi švedski knjižni uspešnici, 
pripoveduje o Ottu Andersonu (Tom Hanks), čemernem vdovcu, katerega edini 
užitek je to, da stalno kritizira in obsoja svoje vse bolj naveličane sosede. Ko se 
v sosednjo hišo priseli živahna mlada družina, se bistroumna in visoko noseča 
Marisol izkaže z presenetljivo primerno “tekmico” in med njima se postopno stke 
nepričakovano prijateljstvo, ki bo Ottu obrnilo življenje na glavo.

Nedelja, 12. 2. ob 17.00 (sinhronizirano)
ENKRATNI MARE
Po vsem mestu so se pojavile podgane in mesto potrebuje nekoga, ki jih bo zvabil 
daleč stran. Na tem mestu nastopi maček Mare,  ki se je domislil izvrstne prevare, kako 
služiti denar.  Maurice je našel fanta Nika in se domislil odličnega načrta, kako nadležne 
podgane – pretenta, da mu dajo ogromne vsote denarja. In vse kaže izjemno dobro, 
dokler Mare in Nik ne prispeta v oddaljeno mesto Bridki Brin, kjer srečata dekle Malicijo, 
obsedeno s knjigami, ki ju prosi za pomoč, da bi razrešila skrivnost v njenem mestu…

Nedelja, 12. 2. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko, zlati medved Berlinale, španski kandidat za oskarja)

ALCARRÀS
Družina Solé se že več generacij preživlja s pridelavo breskev v majhni vasi na 
katalonskem podeželju. Toda letošnji pridelek bi lahko bil njihov zadnji, saj jim 
grozi, da bodo morali zemljo zapustiti. Lastnik namreč načrtuje posek dreves in 
postavitev sončnih kolektorjev – to pa povzroči razdor v veliki, tesno povezani 
družini. Njeni člani se vsak po svoje spopadejo z neizbežnim, pri tem pa tvegajo, 
da bodo izgubili več kot le svoj dom ...

Torek, 14. 2. ob 19.00 (slovenska romantična komedija, novo) 

NEKAJ SLADKEGA
Film Nekaj sladkega na zabaven način zagrize v aktualno temo pretvarjanja v 
svetu marketinga. Organizatorki Kaji kariera visi na nitki, ko njen gost, svetovno 
znan marketinški guru Ace Majstorovski, zamudi letalo na konferenco. Po 
naključju zagleda lokalnega slaščičarja, ki mu je na las podoben, zato ga 
postavi za dvojnika. Nekaj sladkega je komedija zabavnih zmešnjav in zapletov, 
s sladko noto romantike. Režija: Tin Vodopivec

Petek, 17. 2. ob 17.00 (sinhro.)
OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
Vrača se najljubši, ljubeči, romantičen in neustrašen maček v novi animirani 
pustolovščini Obuti maček: Zadnja želja. Ko Obuti maček ugotovi, da je 
zapravil osem življenj, se odpravi na epsko popotovanje, da si povrne vseh 
devet življenj. Dolgo pričakovano nadaljevanje uspešnice Obuti maček iz leta 
2011 je režiral Joel Crawford, produciral pa Mark Swift, kreativna ekipa, ki stoji 
za uspešnico DreamWorks Animation Krudovi: Nova doba.

Petek, 17. 2. ob 19.00 (sinhro.)
VROČI MIKE: ZADNJI PLES
V tretjem delu franšize spremljamo zgodbo »vročega« Mikea, ki zaradi propadlega 
poslovnega dogovora, po dolgem premoru ponovno stopi na oder, zaradi potrebe 
po denarju pa sprejema tudi raznorazna priložnostna dela za šankom. Ko mu 
prijateljica, ki je tudi znana osebnost (Salma Hayek Pinault) predstavi ponudbo v 
Londonu, ki je ne more zavrniti, saj misli, da bo le ta zadnji veliki uspeh, jo brez 
oklevanja sprejme, ne zaveda pa se, da ima ona v ozadju svoje zelo drugačne načrte.

Četrtek, 23. 2. ob 10.00 (Filmsko dopoldne, Z Liffa na Vrhniko)
PO SONCU
Enajstletna Sophie v poznih devetdesetih z očetom preživlja počitnice v turškem 
obmorskem letovišču. Potapljata se, igrata biljard in poležavata ob bazenu. Dvajset 
let pozneje njeni spomini, tako resnični kot namišljeni, zapolnijo vrzeli na domačih 
videoposnetkih, medtem ko skuša očeta, ki ga je poznala, uskladiti s človekom, ki 
ga ni. Osebni, slogovno izvirni in ganljivi celovečerec je navdušil kritike na festivalu v 
Cannesu in se uvrstil na številne lestvice najboljših filmov leta 2022. 

Sobota, 25. 2. ob 17.00 (sinhronizirano)
ENKRATNI MARE
Po vsem mestu so se pojavile podgane in mesto potrebuje nekoga, ki jih bo zvabil 
daleč stran. Na tem mestu nastopi maček Mare,  ki se je domislil izvrstne prevare, kako 
služiti denar.  Maurice je našel fanta Nika in se domislil odličnega načrta, kako nadležne 
podgane – pretenta, da mu dajo ogromne vsote denarja. In vse kaže izjemno dobro, 
dokler Mare in Nik ne prispeta v oddaljeno mesto Bridki Brin, kjer srečata dekle Malicijo, 
obsedeno s knjigami, ki ju prosi za pomoč, da bi razrešila skrivnost v njenem mestu…

Sobota, 25. 2. ob 19.00
BABILON
Režiser in scenarist Damien Chazelle (Dežela La la) postavlja dramo Babilon v 
Los Angeles v dvajseta leta prejšnjega stoletja. Zgodba o prevelikih ambicijah in 
nezaslišanem presežku sledi vzponu in padcu številnih likov v obdobju nebrzdane 
dekadence in razuzdanosti v zgodnjem Hollywoodu. Film vas potegne v samo 
zgodbo s pomočjo izjemnih igralcev, zgodbe in izvrstne scenografije. Igrajo: Robbie 
Margot, Brad Pitt, Diego Calva, Li Jun Li, Tobey Maguire, Jovan Adepo in Jean Smart. 

Nedelja, 26. 2. ob 17.00 (sinhronizirano, novo)
MOJA POREDNA VILA
Vila Violeta v posebni šoli trenira, da bi postala zobna vila. Vendar pri učenju ni prav nič 
spretna in namesto zabavne igrače, ki bi jo pričarala kot darilo otroku, ji uspe pričarati 
le vijolice. Na šoli za zobne vile se bliža izpit, ki vilam, če ga opravijo, prinese dragulj. 
Slednji jih pripelje v svet ljudi, da bi pobrale mlečni zob, otroku pričarale igračo in se 
vrnile nazaj. Seveda Violeta na tem izpitu gladko pade, kar pa je ne ustavi. Drugi vili 
ukrade dragulj in se pretihotapi v svet ljudi, kjer se znajde v sobi dvanajstletne Maje.

Nedelja, 26. 2. ob 19.00 (slovenska romantična komedija, novo)
NEKAJ SLADKEGA
Film Nekaj sladkega na zabaven način zagrize v aktualno temo pretvarjanja v 
svetu marketinga. Organizatorki Kaji kariera visi na nitki, ko njen gost, svetovno 
znan marketinški guru Ace Majstorovski, zamudi letalo na konferenco. Po 
naključju zagleda lokalnega slaščičarja, ki mu je na las podoben, zato ga postavi 
za dvojnika. Nekaj sladkega je komedija zabavnih zmešnjav in zapletov, s sladko 
noto romantike. Režija: Tin Vodopivec  

Valentinovo v Kinu Vrhnika


