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Petek, 3. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
TITINA
Družinski pustolovski film o resnični psički Titini je zabavna in vznemirljiva 
zgodba o skoraj pozabljenem raziskovalnem popotovanju: osvajanju severnega 
tečaja s cepelinom leta 1926. Nekega dne astronavt Nobile prejme navodilo, da 
izdela velikanski cepelin, s katerim bi skupaj osvojila severni tečaj. Nobile zagrabi 
priložnost, da se vpiše v zgodovino. S sabo vzame malo terierko Titino in nenavadna 
trojica se odpravi na ekspedicijo na zadnji neodkriti kraj na Zemlji.

Petek, 3. 3. ob 19.00 (slovenska uspešnica)
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.... 

Sobota, 4. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
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.

Sobota, 4. 3. ob 19.00 (oskar nominacije, zlati globus)
TÁR
Lydia Tár velja za eno največjih sodobnih dirigentk in skladateljic. Kot prva ženska na 
položaju glasbenega direktorja pomembnega nemškega orkestra se ravno pripravlja 
na težko pričakovano izvedbo Mahlerjeve Pete simfonije, hkrati pa pričakuje izid svoje 
knjige Tár on Tár. A medtem ko se veliki dnevi približujejo, začnejo na dan curljati kočljivi 
dogodki iz njene preteklosti … Cate Blanchett je za vlogo genialne dirigentke prejela 
zlati globus in nagrado za najboljšo igralko v Benetkah. Šest nominacij za oskarja.

Petek, 10. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
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. 3. ob 19.00 (slovenska romantična komedija)
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

Sobota, 11. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
TITINA
Družinski pustolovski film o resnični psički Titini je zabavna in vznemirljiva 
zgodba o skoraj pozabljenem raziskovalnem popotovanju: osvajanju severnega 
tečaja s cepelinom leta 1926. Nekega dne astronavt Nobile prejme navodilo, da 
izdela velikanski cepelin, s katerim bi skupaj osvojila severni tečaj. Nobile zagrabi 
priložnost, da se vpiše v zgodovino. S sabo vzame malo terierko Titino in nenavadna 
trojica se odpravi na ekspedicijo na zadnji neodkriti kraj na Zemlji.

Sobota, 11. 3. ob 19.00 (romantična komedija)
MOGOČE TE VZAMEM
Večgeneracijska romantična komedija, v kateri igrajo Richard Gere, oskarjevki Diane 
Keaton in Susan Sarandon ter Willian H. Macy. Michelle in Allen sta v svojem razmerju 
dosegla točko, od katere morata narediti korak naprej in se poročiti. Zdi se jima, da bi 
bilo dobro, da povabita starše na večerjo, da se končno spoznajo. Večerja je pripravljena 
in igre se začnejo. Na presenečenje vseh, se starši že dobro – preveč dobro – poznajo, kar 
vodi do različnih, razkritih in smešnih razmišljanj o vrednosti zakona.

Nedelja, 12. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
POZABLJENČKI
Op in Ed sta dve puhastim zajčkom podobna bitji z luknjami v sredini, ki sta doma na otočju 
Galápagos. Zaradi Opove nagnjenosti k katastrofam so bratje in sestre izobčeni s strani 
skupnosti. Tik preden Darwin med enim od svojih potovanj odkrije njun otok, Op in Ed 
najdeta in padeta vanj veliko rožo, ki ju teleportira v sodobni Šanghaj, kjer se spoprijateljita 
z belim pudljem po imenu Clarance. Bratje in sestre izvejo, da je njihova vrsta zdaj izumrla, 
potem ko je Darwin ugotovil, da je otok uničil vulkanski izbruh. Naj se dogodivščina prične...

Nedelja, 12. 3. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko, 3 oskar nominacije)
KIT
Charlie je učitelj angleščine, a se zaradi ekstremne debelosti med predavanji po spletu 
ne želi pokazati svojim študentom.  Njegova edina redna obiskovalka je negovalka Liz, ki 
je vajena njegovih zdravstvenih kriz. Ob zadnjem obisku mu pove, da njegovo srce ne bo 
zdržalo visokega krvnega pritiska ter da bo kmalu umrl, če ne bo poiskal zdravniške pomoči. 
Tovrsten vsakdan nenadoma prekine obisk Charliejeve hčerke iz prejšnjega zakona. Ellie je 
zdaj naporna najstnica z vedenjskimi težavami, a Charlieju se čas z njo zdi nadvse dragocen.

Sreda, 15. 3. ob 19.00 (slovenski)
SREČEN BO ČAS
Srečen bo čas je sodoben filmski portret, ki odkriva ozadje vizionarskega dela Antona 
Martina Slomška. Iz številnih niti stkana pripoved o človeku, ki je globoko spoštoval 
okolje, v katerem je odraščal in pozneje deloval. S svojo odločnostjo in velikimi 
napori je domači kulturni prostor pomikal ob bok drugih evropskih narodov, ki so 
sredi 19. stoletja doživljali svoj preporod. Srečen bo čas je navdihujoča zgodba o 
človeku, ki je poznal slovensko dušo in ji vdano posvetil celo svoje življenje.

Petek, 17. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
POZABLJENČKI
Op in Ed sta dve puhastim zajčkom podobna bitji z luknjami v sredini, ki sta doma na otočju 
Galápagos. Zaradi Opove nagnjenosti k katastrofam so bratje in sestre izobčeni s strani 
skupnosti. Tik preden Darwin med enim od svojih potovanj odkrije njun otok, Op in Ed 
najdeta in padeta vanj veliko rožo, ki ju teleportira v sodobni Šanghaj, kjer se spoprijateljita 
z belim pudljem po imenu Clarance. Bratje in sestre izvejo, da je njihova vrsta zdaj izumrla, 
potem ko je Darwin ugotovil, da je otok uničil vulkanski izbruh. Naj se dogodivščina prične...

Petek, 17. 3. ob 19.00
DOBITNIK OSKARJA ZA NAJBOLJŠI FILM
V noči iz nedelje v ponedeljek bomo izvedeli kdo je letošnji veliki nagrajenec in 
prejemnik oskarja za najboljši film. Pri nas pa že v petek, 17. 3. V kolikor filma ne 
bo mogoče dobiti, bomo ponudili drug naslov iz nabora nominirancev. Naslov bo 
objavljen na naši spletni strani in socialnih omrežjih. Nominiranci so: All Quiet on 
the Western Front | Avatar: Pot vode | Duše otoka | Elvis | Vse povsod naenkrat | 
Fabelmanovi | Tár | Top Gun: Maverick | Trikotnik žalosti | Women Talking

Nedelja, 19. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
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.

Nedelja, 19. 3. ob 19.00 (Z Liffa na Vrhniko)
ODŠTEVANJE
Zgodba o paru, ki sredi Teherana najde svoja dvojnika. Farzaneh je mlada 
inštruktorica vožnje. Poročena je z Jalalom, s katerim pričakujeta otroka. Njun 
zakon ni idealen, še posebej ker se Farzaneh spopada z depresijo. Nekega dne 
med vožnjo po Teheranu po naključju opazi svojega moža vstopiti v hišo neznane 
ženske. Dejanje v njej vzbudi sum, saj Jalal trdi, da tistega dne sploh ni bil v 
mestu. Farzaneh se odloči zadevo raziskati s pomočjo svojega svaka.

Nedelja, 26. 3. ob 19.00 (francoska komedija)
NEDOLŽEN
Fancoski režiser in igralec Louis Garrel svoje družinske spomine zapakira v 
domiselno, igrivo in nadvse zabavno mešanico kriminalke in romantične 
komedije. Ko Abel izve, da se bo njegova šestdesetletna mati Sylvie poročila z 
zapornikom, ga zagrabi panika. Ob podpori svoje najboljše prijateljice Clémence 
bo naredil vse, da bi mamo zaščitil. Toda srečanje z Michelom, njegovim novim 
očimom, bi mu lahko odprlo nove perspektive …

Četrtek, 30. 3. ob 10.00 (Filmsko dopoldne, Z Liffa na Vrhniko)
LUNANA: JAK V RAZREDU
Mladi učitelj sanja, da bi zapustil Butan ter v Avstraliji uspel kot pevec. Toda 
načrte mu prekriža vest, da bo moral zadnje leto pripravništva opraviti na osnovni 
šoli v odmaknjeni himalajski vasi. Po napornem osemdnevnem pohodu, kolikor 
traja pot do tja, se znajde v kraju po imenu Lunana, kjer nimajo ne elektrike ne 
učbenikov ne šolske table ... Film je osvojil številne nagrade občinstva in se kot 
prvi butanski celovečerec uvrstil med nominirance za oskarja.

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

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

Nedelja, 26. 3. ob 17.00 (sinhronizirano)
ZAJČJA ŠOLA: VELIKA KRAJA JAJC
Naš mali junak Maks se mora odločiti, kam zares sodi. Skupaj z ostalimi zajčki 
mora napeti možgančke in zbrati ves svoj pogum, da bi preprečil lisicam, da bi 
za vselej uničile veliko noč. Zgodi se nepredstavljivo: najmočnejša magična moč 
velikonočnih zajcev, čarobno zlato jajce, postane črno! Leo želi prelisičiti družino 
lisic, da ukradejo vsa velikonočna jajca. Maksova edina možnost je v sodelovanju z 
lisičkom Ferdinandom, ki ponudi svojo pomoč. Toda ali lahko zajec res zaupa lisici?


