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Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)

Tržaška cesta 9, Vrhnika
T: 051/661-063 | E: tic@zavod-cankar.si 

Upravljalec kina: ZIC Vrhnika
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
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Kristen Stewart je 
princesa Diana

SINHRONIZIRANO

Petek, 5. 11. ob 19.00 (163 min.)

NI ČAS ZA SMRT
Tajni agent Bond se je umaknil iz aktivne službe ter uživa mirno življenje na 
Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga njegov stari prijatelj Felix Leiter 
iz CIE prosi za pomoč. Misija reševanja ugrabljenega znanstvenika pa se 
izkaže za veliko bolj zahrbtno, kot je bilo pričakovati, najboljšega agenta 
njenega veličanstva pa vodi na sled skrivnostnega negativca, oboroženega 
z nevarno novo tehnologijo. Daniel Craig kot Bond nastopa zadnjič.

Sobota, 6. 11. ob 17.00 (95 min.)

LUKA
Mladi deček Luka doživlja nepozabno poletje, polno sladoleda, okusne 
mediteranske hrane in neskončne vožnje s skuterjem ob italijanski morski 
rivieri. Luka deli te pustolovščine s svojim novim najboljšim prijateljem, a njuna 
neverjetna zabava ima globoko varovano skrivnost: fanta sta pravzaprav morski 
bitji iz drugega sveta, iz globin oceana. Doživite to nepozabno pustolovščino 
z Luko in Albertom. Animirana dogodivščina prihaja iz Disney in Pixar Studios.

Sobota, 6. 11. ob 19.00 (152 min.)

POSLEDNJI DVOBOJ
Scenarij, ki sta ga napisala Ben Affleck in Matt Damon, bo oživel pod režijsko 
taktirko enega najbolj znanih, večkrat nagrajenih in najbolj cenjenih ustvarjalcev 
v filmskem svetu, Ridleyja Scotta. Film Poslednji dvoboj, ki je umeščen v Francijo, 
v 14. stoletje, je epska zgodba o izdaji in pravici, prikazana iz treh popolnoma 
nasprotujočih si stališč: dva viteza, čigar odnos je na preizkušnji zaradi izdaje, ter 
mlade ženske, ki poskuša preživeti v brutalni in zatiralni kulturi tistega obdobja. 

Nedelja, 7. 11. ob 17.00 (88 min.)

NEOBRZDANI SPIRIT
Lucky ni navdušena nad zaspanim mestecem, ko pa spozna divjega mustanga 
Spirita in se spoprijatelji z dvema dekletoma se popolnoma spremeni. Ko brezsrčni 
kavboj in njegova ekipa nameravajo ujeti konja Spirita in njegovo čredo ter jih 
odpeljati v ujetništvo, se Lucky s svojimi prijatelji pogumno poda na neverjetno 
pustolovščino, da bi rešila konja, ki ji je dal svobodo in smisel, ter ji pomagal odkriti 
povezavo z materino zapuščino in dediščino Mehike, ki je ni nikoli pričakovala.

Nedelja, 7. 11. ob 19.00 (85 min.)

SANREMO
Bruno in Duša živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj 
preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. Kljub temu sta vesela 
vsakega novega srečanja. V filmu se režiser sprašuje ali čustva lahko premagajo 
bolezen. Zanima ga atmosfera doma za starejše, ki niha med poetičnostjo in 
nekim višjim spoznanjem, povezanim s starostjo in otroškostjo, ki se človeku 
vrača v obdobju, ko sam ne more več skrbeti zase. Slovenski kandidat za oskarja.

Torek, 9. 11. ob 10.00 (FILMSKO DOPOLDNE, 96 min.)

VONJ PO ROŽAH
Kljub velikim razlikam, skupina ljudi skupaj planira, kako bi za vedno spremenili 
svoje življenje, a pri tem nepričakovano odkrijejo lepote življenja, ki jih je 
potrebno negovati. Eve Vernet goji vrtnice. Znajde se na robu bankrota, ker dobi 
močnega konkurenta, ki jo želi celo odkupiti. Za piko na i Vera, njena asistentka 
zaposli tri osebe, ki nimajo nikakršnih vrtnarskih izkušenj. Skupina ljudi, ki nima 
ničesar skupnega se poda na avanturo, da bi rešili svojo malo kmetijo.

Petek, 12. 11. ob 19.00 (157 min.)

VEČNI
Marvelov film o superjunakih, ki so se skrivali tisoče let in se morajo ponovno 
združiti, da bi skupaj z ljudmi rešili in ohranili življenje na zemlji. Prihaja 10 novih 
superjunakov, ki jih do sedaj še nismo videli na velikem platnu. Večni so nesmrtni 
heroji iz vesolja, iz planeta Olympia, ki so varovali Zemljo že od pradavnine. Ko se 
pošastna bitja, imenovana Devianti, za katere je veljalo, da so že dolgo poražena, 
ponovno pojavijo, so Večni prisiljeni, da se ponovno združijo, da bi obranili človeštvo. 

Sobota, 13. 11. ob 17.00 (107 min.)

MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI
Tim in njegova žena Carol živita v predmestju s prikupno dojenčico Tino ter bistro 
sedemletno hčerko Tabitho, ki je najboljša v svojem razredu. Tima, ki se še vedno 
prepušča prekomerni otroški domišljiji, skrbi, da se Tabitha preveč žene in zato 
zamuja normalno otroštvo. Ko pa dojenčica Tina razkrije, da je v resnici tajna agentka 
za podjetje BabyCorp, z nalogo razkriti temne skrivnosti Tabithine šole, se odtujena 
brata Templeton nepričakovano združita in ponovno razmislita o pomenu družine.

Sobota, 13. 11. ob 19.00 (97 min.)

VENOM 2
Tom Hardy se na velika platna vrača kot smrtonosni zaščitnik Venom, eden 
največjih in najbolj zapletenih likov Marvelovih stripov. V režiji Andyja Serkisa 
v filmu igrajo tudi Michelle Williams, Naomie Harris in Woody Harrelson v 
vlogi negativca Cletusa Kasadyja / Carnagea. Prepustite se nepredvidljivemu 
toku dogajanja ter briljantni igri legendarnega Hardya. Film žanje izjemne 
rezultate obiskanosti po celem svetu.

Nedelja, 14. 11. ob 17.00 (Evropski art kino dan, 92 min.)

NELLY RAPP: AGENTKA ZA POŠASTI
Nedelja, 14. 11. ob 19.00 (Evropski art kino dan, 118 min.)

ŠARLATAN

Sobota, 20. 11. ob 17.00 (86 min.)

TAČKE NA PATRULJI: FILM
Župan mesta Humdinger želi uničiti Mesto zabave, obenem pa ukaže, da so psi 
v mestu prepovedani. Riki in vsi njegovi junaki na štirih tačkah bodo brcnili v 
višjo prestavo, da se bodo lahko soočili z izzivom. Eden od kužkov v mestu se 
bo moral soočiti s svojo preteklostjo, ekipi kužkov pa bo priskočila na pomoč 
jazbečarka po imenu Liberty. Oboroženi z novimi pripomočki in opremo se 
bodo kužki skupaj podali v boj, da rešijo prebivalce sosednjega mesta.

Sobota, 20. 11. ob 19.00

SPENCER
Decembra 1991. Veza princese Diane in princa Charlesa se je čedalje bolj ohlajala. 
Čeprav so govorice o nezvestobi in ločitvi vedno večje, je za božične praznike 
na posestvu Queen’s Sandringham določen mir. Tam jedo in pijejo, streljajo in 
lovijo. Diana pozna igro. Toda letos bodo stvari bistveno drugačne. Spencer si 
predstavlja, kaj bi se lahko zgodilo v teh nekaj usodnih dneh. Princeso Diano 
upodobi večkrat nagrajena Kristen Steward.

Nedelja, 21. 11. ob 17.00 (93 min.)

PRI ADDAMSOVIH 2
Starša Morticia in Gomez sta vedno bolj obupana, da njuna otroka odraščata, 
se izogibata družinskim večerjam in se oddaljujeta. Da poglobijo medsebojne 
odnose, se odločita, da se družinsko s svojo strašljivo prikolico odpravijo na 
še zadnje nesrečne družinske počitnice. Pustolovščina po Ameriki jih popelje 
izven svojih okvirjev, vmes pa celo naletijo na ikoničnega bratranca, pa tudi 
mnogo drugih čudnih likov. Kaj bi sploh lahko šlo narobe?

Nedelja, 21. 11. ob 19.00 (90 min.)

SADEŽI POZABE
Aris, moški srednji let, se znajde sredi svetovne pandemije, ki povzroča izgubo 
spomina. Vpisan je v poseben program zdravljenja, ki je zasnovan za pomoč 
bolnikom, ki iščejo novo identiteto. Vsakodnevna opravila ima predpisana na 
kasetah, s katerimi ustvarja nove spomine, vse skupaj pa je dokumentirano na 
polaroidni fotoaparat. Aris počasi prihaja nazaj v običajno življenje, med tem pa 
sreča Anno, žensko, ki je prav tako na okrevanju. Zmagovalni film na Liffe festivalu.

Četrtek, 25. 11. ob 10.00 ( FILMSKO DOPOLDNE, 84 min.)

PANJ
Fahrijin mož je pogrešan vse od vojne na Kosovu. Da bi poskrbela za svoja otroka, 
Fahrije opravi vozniški izpit in skupaj z drugimi vdovami ustanovi podjetje za 
izdelavo ajvarja. A v vasici, kjer živi, njeni poskusi osamosvojitve naletijo na silovito 
neodobravanje . Posnet po resnični zgodbi kosovske vojne vdove in njenem boju za 
neodvisnost v globoko patriarhalni družbi, je prejel kar tri glavne nagrade na festivalu 
Sundance: veliko nagrado žirije, nagrado za najboljšo režijo in nagrado občinstva.

Nedelja, 28. 11. ob 17.00 (81 min.)

KAPA
Prvi slovenski božični celovečerni film režiserja Maksimovića je zgodba o 
dečku, ki nima nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo 
poveže v topel, humoren in mestoma tudi napet film. Film je prava božična 
pustolovščina, ki v eni sami noči obema akterjema prinese izpolnitev želja, a ne 
čisto tako, kot sta pričakovala. Igrajo: Gaj Črnič, Kaja Podberšek, Ajda Smrekar, 
Mojca Fatur, Frano Mašković, Klemen Slakonja, Jernej Kuntner, ...

Nedelja, 28. 11. ob 19.00

HIŠA GUCCI
K nam prihaja kriminalna drama z naslovom Hiša Gucci, ki jo je navdihnila resnična 
zgodba družinskega imperija za italijansko modno hišo Gucci, ki razkriva ozadje 
družinskega življenja v zadnjih treh desetletjih. Na režiserski stolček je sedel Ridley 
Scott, scenarij sta napisala Becky Johnston in Roberto Bentivegna, film je nastal po 
knjižni uspešnici Sare Gay Forden. V kriminalni drami zaigrajo velika hollywoodska 
imena, Lady Gaga,  Adam Driver, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, ...

ODPOVEDANO

Petek, 19. 11. ob 19.00 IZREDNO PREDVAJANJE - NAKNADNO

TOMA
“TOMA” je biografski film o človeku, ki se ga spominjamo ne le po njegovih 
pesmih in slogu, ampak tudi kot velikega boema – tako po vedenju kot po 
duhu. Film sledi dvema smernicama. Leta 1991 spremljamo odnos med 
Tomom in zdravnikom, ki ga začne zdraviti, in kako se to poznanstvo spremeni 
v prijateljstvo. Obenem pa spremljamo tudi Tomovo življenje od otroštva v 
Pečenjevcih, prek poznanstva s Silvano Armenulić, ki bo odločilno vplivalo na 
njegovo kariero, pa tudi na njegovo zasebno življenje, vse do vrhunca njegove 
priljubljenosti in težav, ki so ga pripeljale na rob propada. To je zgodba o duši.


