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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)

Tržaška cesta 9, Vrhnika
T: 01/755 10 54 | E: tic@zavod-cankar.si 

Pon. - pet. od 8.00 do 18.00 & sob. od 8.00 do 14.00

Nakup vstopnic preko spleta
www.mojekarte.si

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

info@kino-vrhnika.si | mnenje@kino-vrhnika.si  

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

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

- 3D očala: 2,00 €, trajna last. EUROPA CINEMAS NETWORK

20202020

Četrtek, 4. 6. ob 20.00: DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ
Zgodba o neverjetni reševalni akciji, ki se je med drugo svetovno vojno odvijala v 
Zagrebu. To je zgodba o ženski, ki je iz zloglasnih taborišč, ki so jih ustanovili ustaši, 
kolaboracionisti nacistične Nemčije, s peščico najbližjih sodelavcev pred gotovo smrtjo 
rešila več kot 10.000 otrok. Njeno ime je bilo za mnogo let izbrisano iz zgodovine, njene 
izjemne zasluge pa pripisane drugim. Zanjo nikoli niso slišali niti otroci, ki jim je rešila 
življenje. Ime ji je Diana Budisavljević. Prikazano na Liffe 2019 filmskem festivalu.

Petek, 5. 6. ob 17.00: NAPREJ 
Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi (Anna Kendrick) 
in Branch (Justin Timberlake) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen 
Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti 
glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko 
večji in precej glasnejši. Sinhronizirano v slovenski jezik.

Petek, 5. 6. ob 20.00: PARAZIT (LIFFE 2019, OSKAR 2020)
Štiričlanska Ki-taekova družina si je sicer zelo blizu, vendar nihče nima službe, prihodnost pa 
ni obetavna. Sinu Ki-wooju se nasmehne sreča, ko ga prijatelj, ki obiskuje prestižno univerzo, 
predlaga za dobro plačano službo. Ki-woo, ki na ramenih nosi pričakovanja celotne družine, 
se odpravi k družini Park na razgovor. Glava družine je g. Park, lastnik mednarodnega 
računalniškega podjetja. Ki-woo tam spozna Yeon-kyo, prelepo mladenko. Kmalu po prvem 
srečanju se odnosi med družinama zapletejo, kar pripelje do niza nesrečnih pripetljajev.

Nedelja, 7. 6. ob 17.00: TAČKE NA PATRULJI 2
V animirani pustolovščini se bo ekipa pogumnih kužkov, ki jih vodi desetletni fant Riki, 
spopadala z raznovrstnimi nalogami. Med drugimi bodo kužki Maršal, Robi, Bron, Rok, Zuma 
in Sila reševali pingvine in jih skušali vrniti v njihov ledeni dom. Reševali bodo tudi tovorno 
ladjo, v izjemno vročem dnevu pa bodo morali ohladiti mesto, za kar bodo potrebovali gasilsko 
pomoč. Pomagati pa jim bodo morali tudi policisti, saj morajo kužki rešiti uganko izginulih 
mobilnikov, rešiti bodo morali festival melon, za nameček pa bodo morali reševati še kravo.

Nedelja, 7. 6. ob 20.00: MLEKO (LIFFE 2019)
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po moževi 
nenadni smrti Inga prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni koži 
izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla 
in svoji skupnosti vrnila neodvisnost.Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson 
(Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po robu 
izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Torek, 9. 6. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE: MLEKO
V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo mleka. Ko po moževi 
nenadni smrti Inga prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, kmalu na lastni koži 
izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla 
in svoji skupnosti vrnila neodvisnost.Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson 
(Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po robu 
izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Četrtek, 11. 6. ob 20.00: PREKLA (LIFFE 2019)
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, 
tako duševne kot telesne. Pretresljiva in čudovito posneta zgodba o dveh mladih ženskah, 
ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada. Film, svobodno prirejen po 
knjigi Vojna nima ženskega obraza, je mlademu ruskemu režiserju Kantemirju Balagovu 
(Bližina) prinesel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca 
na zadnjem Liffu in uvrstitev za oskarja za mednarodni celovečerec.

Petek, 12. 6. ob 17.00: NE POZABI DIHATI
Za 15-letnega Klemena se vse spremeni v trenutku, ko se njegov tri leta starejši brat Peter 
zaljubi v prelepo vrstnico Sonjo. Film o skrivnostih poletja. Petnajstletni Klemen odrašča 
s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem 
podeželju. Utečen vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem 
igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo 
vrstnico Sonjo, kar pri Klemenu sproži naval nasprotujočih si čustev. Režija: Martin Turk

Petek, 12. 6. ob 20.00: JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate 
okoli sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo 
sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Pravzaprav bodo lahko srečne, če 
sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom 
jadrnice Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, 
da se motijo.

Sobota, 13. 6. ob 17.00: LEVJI KRALJ
Na filmska platna prihaja srčna in večna zgodba, ki smo jo v animirani verziji gledali leta 
1994. Spet se bomo podali v osrčje afriške savane, kjer se rodi bodoči kralj živali. Po smrti 
svojega očeta Mufase želi mladi Simba prevzeti prestol, čemur nasprotuje zlobni Scar, ki ima 
povsem svoje načrte. Začne se borba z že znanim izdajstvom, dramo in strašno tragedijo. 
S pomočjo prijateljev mora Simba hitro odrasti in si priboriti tisto, kar mu pripada. Priča 
boste izjemnemu delu umetnikov, ki so s tem filmom dosegli nov mejnik 3D animacije.

Sobota, 13. 6. ob 20.00: POSEBNI
Bruno (Vincent Cassel) in Malik (Reda Kateb) sta prijatelja in predsednika društev, ki 
skrbijo za otroke in najstnike. Več kot dvajset let živita v drugačnem svetu – svetu avtističnih 
otrok in mladostnikov. S podporo neprofitnih organizacij (The Hatch & The Shelter) se 
odločita, da bosta usposabljala mlade iz siromašnejših območij, da postanejo skrbniki za 
»ekstremne« primere, ki so jih vse druge institucije že zavrnile. Izjemno partnerstvo, ki je 
zunaj tradicionalnih okolji.

Sreda, 17. 6. ob 20.00: TU JE BILA BRITT-MARIE
Ko 63-letna Britt-Marie zapusti moža po štiridesetih letih zakona, si mora znova utreti pot v 
življenju, pozabiti na stare navade in spoznati resnični svet. Britt-Marie pristane v zakotnem 
in zanikrnem Borgu, mestecu, kjer se je življenje za tistih nekaj ljudi, ki so po finančni krizi 
še ostali, povsem ustavilo. A upanje umre zadnje in v Borgu se rodijo sanje, ki poplačajo 
Britt-Mariejino vero v prihodnost. Morda pa drži, da v življenju vsak dobi drugo priložnost 
in da ni nikoli prepozno, da začneš živeti.

Sobota, 20. 6. ob 17.00: JEŽEK SONIC
Prihaja izjemno hiter moder jež, ki bo s pomočjo policista skušal zaustaviti zlobneža, ki bi 
rad zavladal svetu v animirani družinski pustolovščini Ježek Sonic. Ježek Sonic je najhitrejši 
ježek, ki po nesrečnem naključju pride na Zemljo. Med pustolovščinami na našem planetu 
pa se spoprijatelji s policistom Tomom iz majhnega mesta in skupaj se podata v boj proti 
zlobnemu dr. Robotniku, ki skuša ježka Sonica ugrabiti in prevzeti njegove supermoči, da bi 
zavladal svetu. 

Sobota, 20. 6. ob 20.00: LOV
Dvanajst neznancev se prebudi na jasi. Ne vedo, kje so ali kako so prišli tja. Ne vedo, da so bili 
izbrani za zelo določen namen, za lov. V senci temačne internetne teorije zarote se v oddaljeni 
graščini prvič zbere nekaj izbrancev, ki navadne ljudi lovijo za šport. A načrt izbrancev se 
bo izjalovil, ker ena od lovljenih, Crystal (Betty Gilpin) pozna igro lovcev bolje kot jo oni 
sami. Upre se morilcem in jih enega za drugim pospravi, ko se prebija do skrivnostne ženske 
(dvakratna dobitnica oskarja Hilary Swank), ki je v središču vsega.

Nedelja, 21. 6. ob 17.00: LEVJI KRALJ 3D
Na filmska platna prihaja srčna in večna zgodba, ki smo jo v animirani verziji gledali leta 
1994. Spet se bomo podali v osrčje afriške savane, kjer se rodi bodoči kralj živali. Po smrti 
svojega očeta Mufase želi mladi Simba prevzeti prestol, čemur nasprotuje zlobni Scar, ki ima 
povsem svoje načrte. Začne se borba z že znanim izdajstvom, dramo in strašno tragedijo. 
S pomočjo prijateljev mora Simba hitro odrasti in si priboriti tisto, kar mu pripada. Priča 
boste izjemnemu delu umetnikov, ki so s tem filmom dosegli nov mejnik 3D animacije.

Nedelja, 21. 6. ob 20.00: TU JE BILA BRITT-MARIE
Ko 63-letna Britt-Marie zapusti moža po štiridesetih letih zakona, si mora znova utreti pot v 
življenju, pozabiti na stare navade in spoznati resnični svet. Britt-Marie pristane v zakotnem 
in zanikrnem Borgu, mestecu, kjer se je življenje za tistih nekaj ljudi, ki so po finančni krizi še 
ostali, povsem ustavilo. A upanje umre zadnje in v Borgu se rodijo sanje, ki poplačajo Britt-
Mariejino vero v prihodnost. Morda pa drži, da v življenju vsak dobi drugo priložnost in da ni 
nikoli prepozno, da začneš živeti.

Torek, 23. 6. ob 20.00: TO MORAJO BITI NEBESA (LIFFE 2019)
Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu 
Palestina ves čas diha za ovratnik. Obljuba novega življenja se spreobrne v komedijo napak. 
Ne glede na to, da ga pot nese vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. 
Pripoved, v kateri režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je sestavljena iz 
vsakodnevnih dogodkov in naključnih srečanj. Z opazovanjem sveta režiser raziskuje vprašanja 
identitete, doma in pripadnosti.

Četrtek, 25. 6. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE: JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate 
okoli sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo 
sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Pravzaprav bodo lahko srečne, če 
sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom 
jadrnice Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, 
da se motijo.

Petek, 26. 6. ob 17.00: KLIC DIVJINE
Zgodba sledi življenju psa Bucka od trenutka, ko živi lepo življenje v sončni Kaliforniji, do tedaj, 
ko ga ugrabijo in odpeljejo na Aljasko. Tam izkusi težko življenje, dokler ne spozna Johna, ki za 
njega skrbi z veliko naklonjenostjo in ne pričakuje ničesar v zameno. Tako se razvije prijateljstvo 
brez meja, v katerem pa bosta morala John in Buck skupaj premagati veliko ovir in življenjskih 
preizkušenj. Roman KLIC DIVJINE, pustolovščina Jacka Londona o psu Bucku, je prvič izšel 
daljnega leta 1903 in od takrat se tisk te knjige nikoli ni ustavil. Preveden je v kar 47 jezikov.

Petek, 26. 6. ob 20.00: ČAS DEKLIŠTVA
Štiri sestre, Meg, Jo, Amy in Beth March, spoznamo še kot deklice in najstnice, ki so v najobčutljivejših 
letih ostale same z mamo Marmee, moralnim stebrom družine, potem ko je njihov oče odšel v 
državljansko vojno. Vrednote, ki se jih navzamejo v tem obdobju, jih bodo spremljale vse življenje, ob 
tem pa bo vsaka skušala najti svoje mesto pod soncem. Vloge Jo, Amy, Meg in Beth so odigrale Saoirse 
Ronan, Florence Pugh, Emma Watson in Eliza Scanlen, njihovo mamo je upodobila Laura Dern, v 
vlogi tete  je dobitnica oskarja Meryl Streep, v glavni moški vlogi pa nas bo očaral Timothée Chalamet.

Sobota, 27. 6. ob 17.00: LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI
Dogodivščina prijazne psičke Loti je polna nenavadnih domišljijskih presenečenj, s čudovito 
narisanim svetom narave. Radovedna psička Loti raziskuje svet, ki je poln zanimivih reči 
in nenavadnih bitij. Kakšna sreča za Loti: pri tokratni dogodivščini se ji pridruži čisto 
majhna sestrica Rozi. Profesorjema, rakunu Karlu in ribi Viktorju, bosta pomagali najti 
pot do starodavnih mitoloških zmajev, ki bruhajo ogenj. Če jim uspe posneti zmajsko 
pesem, bosta profesorja zmagala na posebnem tekmovanju v snemanju starodavnih pesmi. 

Sobota, 27. 6. ob 20.00: LOV
Dvanajst neznancev se prebudi na jasi. Ne vedo, kje so ali kako so prišli tja. Ne vedo, da so bili 
izbrani za zelo določen namen, za lov. V senci temačne internetne teorije zarote se v oddaljeni 
graščini prvič zbere nekaj izbrancev, ki navadne ljudi lovijo za šport. A načrt izbrancev se 
bo izjalovil, ker ena od lovljenih, Crystal (Betty Gilpin) pozna igro lovcev bolje kot jo oni 
sami. Upre se morilcem in jih enega za drugim pospravi, ko se prebija do skrivnostne ženske 
(dvakratna dobitnica oskarja Hilary Swank), ki je v središču vsega.

Nedelja, 28. 6. ob 17.00: NAPREJ 3D
Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo 
pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi (Anna Kendrick) 
in Branch (Justin Timberlake) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen 
Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe 
– funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko večji in 
precej glasnejši. Sinhronizirano v slovenski jezik.

Nedelja, 28. 6. ob 20.00: TO MORAJO BITI NEBESA (LIFFE 2019)
Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu 
Palestina ves čas diha za ovratnik. Obljuba novega življenja se spreobrne v komedijo napak. 
Ne glede na to, da ga pot nese vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. 
Pripoved, v kateri režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je sestavljena 
iz vsakodnevnih dogodkov in naključnih srečanj. Z opazovanjem sveta režiser raziskuje 
vprašanja identitete, doma in pripadnosti.

Torek, 30. 6. ob 20.00: EMMA
Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) je lepa, pametna in bogata mlada ženska, ki v 
svojem zaspanem mestecu nima tekmice. V bleščeči satiri družbenega razreda in bolečini 
odraščanja se Emma prebija med neuspelimi poskusi romantičnih zbliževanj, da bi našla 
ljubezen, ki je bila že ves čas tam. Gre za filmsko adaptacijo komičnega romana angleške 
pisateljice Jane Austin z naslovom Emma, ki razkriva iskanje sorodne duše in ljubezni s 
srečnim koncem.
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NAVODILA ZA OBISKOVALCE KINODVORANE: Prosimo, da upoštevate priporočila 
NIJZ objavljena na naši spletni strani. Ob pojavu bolezenskih znakov okužbe dihal ostanite doma ● 
Ohranjajte varno razdaljo (1.5 m)● Nosite masko (snamete jo lahko le v dvorani ob gledanju filma) 
● Ob vhodu in izhodu si razkužite roke ● Upoštevajte higieno kihanja in kašljanja ● Vnos hrane je 
prepovedan ● O sporedu se informirajte preko spletne strani in plakatov (letakov ne bomo tiskali) 

SINHRONIZIRANO


