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Nakup vstopnic v predprodaji
Turistično informacijski center (ZIC Vrhnika)

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

Upravljalec: 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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Sobota, 2. 10. 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, 2. 10. ob 19.00 (100 min.)

PRVIČ NA ROBU
Tretji del franšize “Prvič” se prične s Tesso, ki začenja vzemerljivo poglavlje svojega 
življenja. Med pripravami na selitev v Seattle, kjer jo čaka sanjska služba, Hardinovo 
ljubosumje doseže vrh in ogrozi njuno razmerje. Njun odnos se še bolj zaplete, 
ko se v Tessino življenje vrne njen oče in ko na plan pridejo šokantna dejstva 
o Hardinovi preteklosti. Vse pripelje do odločitve, ki jo morata sprejeti oba – je 
njuna ljubezen vredna boja ali pa je morda bolje, da odrineta vsak svojo pot.

Nedelja, 3. 10. ob 17.00 (77 min.)

VIKING VIKI IN ČAROBNI MEČ
Sanje Vikija so, da bi se pridružil na pustolovščini z ekipo Vikingov. Ampak Halvar, 
njegov oče, meni, da je Viki še premlad, da bi bil del tako nevarnega popotovanja. 
Ko se Vikijeva mama zaradi Lokijevega čarobnega meča, po nesreči spremeni v zlati 
kip, nimajo Halvar in njegovi Vikingi druge izbire, kot da se podajo na na ekspedicijo 
onkraj sveta, z misijo vrniti meč Lokiju in tako oživiti mamo. Oče Halvar vzame Vikija 
s sabo na pot. Med tem epskim izletom doživijo polno zanimivih presenečenj.

Nedelja, 3. 10. ob 19.00 (132 min.)

SHANG CHI IN LEGENDA O DESETIH PRSTANIH
V filmu “Shang-Chi in legenda o desetih prstanih”, ki prihaja iz Marvel Studios, 
z igralcem Simu Liu v vlogi Shang-Chija, ki se mora soočiti s preteklostjo, 
za katero je mislil, da jo je pustil za seboj, ko ga nenadoma vlečejo v mrežo 
skrivnostne organizacije Ten Rings (Deset prstanov). Marvelova stvaritev  od 
premiere dosega zelo visoke rezultate obiskanosti širom sveta in velja za film, 
ki bo obudil zabavno filmsko industrijo.

Sobota, 9. 10. ob 17.00 (86 min.)

TAČKE NA PATRULJI: FILM
Mesto zabave je v nevarnosti! Župan mesta Humdinger ga želi uničiti, 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. Medtem ko se bo eden 
od kužkov v mestu moral soočiti s svojo preteklostjo, bo ekipi kužkov 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, 9. 10. ob 19.00 (163 min.)

NI ČAS ZA SMRT
Tajni agent James Bond (Daniel Craig) 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.

Nedelja, 10. 10. 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.

Nedelja, 10. 10. ob 19.00 (107 min.)

DNEVI BESA
Zgodba sledi  skrivnostnemu hudobnemu varnostniku H., ki dela za podjetje za 
prevoz denarja v Los Angelesu in je odgovoren za prevoz milijonov dolarjev po 
mestu. Med ropom vozil, za katere so bili zadolženi, so njegovi kolegi presenečeni 
nad natančnostjo in spretnostmi, ki jih pokaže H in se sprašujejo, kdo v resnici je 
in od kod prihaja. Kot vedno v Ritchiejevih dovršenih akcijah, ima tudi ta film zvite 
detajle in epske dialoge, o katerih se bo skozi leta govorilo. Režija: Guy Ritchie

Torek, 12. 10. ob 10.00 (97 min.) - FILMSKO DOPOLDNE

OČE
Osemdesetletni Anthony vztrajno bojkotira vse poskuse hčerke Anne, da bi 
mu priskrbela negovalko. Anne je obupana. Ampak če je stvar takšna, kdo je 
potem moški, ki poseda v Anthonyjevi dnevni sobi in trdi, da je Annin mož? In 
kje je Lucy, Anthonyjeva druga hči? Gledalec se znajde v glavi protagonista, ki 
obupano išče izgubljene koščke sestavljanke, da bi znova sestavil sliko svojega 
življenja. Glavni igralec Hopkins je za vlogo prejel oskarja za najboljšega igralca.

Petek, 15. 10. ob 19.00 (145 min.)

RESPECT
Glas Arethe Franklin velja za najboljšega, najmočnejšega in kulturno izjemno 
pomembnega. Nekatere uspešnice kraljice soula -  “Respect”, “You Make Me Feel 
Like A Natural Woman”,  “Think”,... - so postale del ameriškega glasbenega kanona 
- vse klasike, ki so opredelile upor temnopoltih med Gibanjem za državljanske 
pravice, gibanjem Black Power in gibanjem žensk. Biografska drama, ki sledi 
vzponom in padcem te izjemne glasbenice, ki jo upodobi Jennifer Hudson.

Nedelja, 17. 10. ob 17.00 (83 min.)

DIVJA SLOVENIJA
Pet ekosistemov – alpski svet, kraško podzemlje, Jadransko morje, gozdovi in 
panonske ravnice gostijo številne živalske in rastlinske vrste. Film DIVJA SLOVENIJA 
predstavlja zelo pestro favno in floro Slovenije, pri čemer se osredotoča na sesalce 
in ptice, prikazane pa so še nekatere zanimive vrste dvoživk, rib in žuželk ter 
rastlin. Film, ki se odvija v obdobju enega leta, gledalca tudi popelje skozi značilne 
slovenske pokrajine in ga kratko seznani z njihovimi glavnimi značilnostmi.

Petek, 22. 10. ob 17.00 (96 min.) - nov datum, premik iz 23.10.!

KRUDOVI: NOVA DOBA
Ko odkrijejo idiličen raj, ki ustreza vsem njihovim potrebam, so prepričani, da so 
njihovi problemi rešeni - razen ene stvari. Tam že živi druga družina, Boljširod. 
Boljširodovi (poudarek na »boljši«) so s svojo dodelano hišico na drevesu, 
neverjetnimi izumi in namakalnimi hektari svežih pridelkov na evolucijski 
lestvici kar nekaj korakov pred Krudovimi. Ko Krudove v svoj dom sprejmejo 
kot prve goste na svetu, napetosti med njimi kmalu dosežejo prelomno točko.

Sobota, 23. 10. ob 19.00 - po romanu Franka Herberta 

DUNE: PEŠČENI PLANET
Mitsko in čustveno nabito junaško potovanje, pripoveduje zgodbo Paula Atreidesa, 
briljantnega mladeniča, rojenega v usodo, ki je izven njegovega razumevanja in ki 
mora potovati na najnevarnejši planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoje 
družine in svojih ljudi. Ko zlonamerne sile zapadejo v konflikt zaradi ekskluzivne oskrbe 
planeta z najdragocenejšo dobrino, ki lahko sprosti največji potencial človeštva, bodo 
preživeli le tisti, ki bodo lahko premagali največjega sovražnika - svoj lasten strah. 

Nedelja, 24. 10. ob 17.00

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? Pustolovščina za celotno družino.

Nedelja, 24. 10. ob 19.00 (100 min.)

OKUS LAKOTE
Carsten in Maggie sta najnovejši zvezdi na danskem gurmanskem nebu. On 
je virtuozni kuharski mojster, ona pa antropologinja hrane. Ljubita se, imata 
dva čudovita otroka in vodita eno najbolj vročih restavracij v Kopenhagnu. 
Njuno življenje je popolno. Skoraj popolno: manjka jima le še prestižna 
Michelinova zvezdica – in zanjo sta pripravljena žrtvovati prav vse … Zgodba 
v petih poglavjih o ljubezni in strasti, družini in vrhunski kulinariki.

Četrtek, 28. 10. ob 10.00 - FILMSKO DOPOLDNE (84 min.)

KRT
»Iščemo moškega, starega med 80 in 90 let, biti mora samostojen, diskreten in 
vešč tehnologije.« Privatni detektiv, čigar stranko skrbi, da z njeno materjo v domu 
upokojencev grdo ravnajo, potrebuje nekoga, ki bi se pomešal med oskrbovance 
in ugotovil, kaj se v resnici dogaja. Na »avdiciji« zmaga šarmantni in uglajeni Sergio, 
ki se opremljen s pisalom in očali z mikrokamero zavzeto loti naloge, vendar kmalu 
ugotovi, da se resnica skriva drugje, kot je kdorkoli pričakoval …

Četrtek, 28. 10. ob 19.00 (82 min.)

ZAKAJ SKAČEM
Naoki Higashida je pri trinajstih letih napisal knjigo, v kateri je opisal svoje izkušnje 
negovorečega avtista. Dečkovi zapisi se v filmu prepletejo z intimnimi portreti 
petih mladih ljudi z različnih koncev sveta. Medtem ko opazujemo vsakdanje 
trenutke iz njihovih življenj, nam Naoki razkriva, kaj zanj pomeni avtizem, kako 
se njegovo doživljanje sveta razlikuje od našega in zakaj se vede tako, kot se: 
zakaj skače. Sundance (nagrada občinstva); Vancouver (nagrada občinstva); ...

Sobota, 30. 10. ob 19.00 - po romanu Franka Herberta 

 DUNE: PEŠČENI PLANET 
Mitsko in čustveno nabito junaško potovanje, pripoveduje zgodbo Paula Atreidesa, 
briljantnega mladeniča, rojenega v usodo, ki je izven njegovega razumevanja in ki 
mora potovati na najnevarnejši planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoje 
družine in svojih ljudi. Ko zlonamerne sile zapadejo v konflikt zaradi ekskluzivne oskrbe 
planeta z najdragocenejšo dobrino, ki lahko sprosti največji potencial človeštva, bodo 
preživeli le tisti, ki bodo lahko premagali največjega sovražnika - svoj lasten strah. 

Nedelja, 31. 10. ob 17.00

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? Pustolovščina za celotno družino.

Nedelja, 31. 10. ob 19.00

      SPIRALA BOLEČINE: NOVA ZAPUŠČINA IGRE ŽAGA
“Reboot” filma Žaga bo zaledenel kri v žilah vsem ljubiteljem groze! V eni 
izmed glavnih vlog novega nadaljevanja bo Samuel L. Jackson, poleg njega pa 
nihče drug kot igralska legenda Chris Rock, ki se je tokrat postavil tudi v vlogo 
scenarista. Rock bo igral policaja za petami serijskemu morilcu, odgovornemu 
za številne groteskne smrti, njegov partner bo Max Minghella, Samuel L. Jackson 
pa bo igral Rockovega očeta. Ravno pravšnji film za Halloween.

Sobota, 30. 10. ob 17.00

ŠKRATKI
Zgodba o škratjih prednikih pravi, da so škratje in ljudje živeli složno, dokler 
jih preradovedna krojačeva žena ni pregnala v podzemlje. Jezikavi škratovki 
Škrati pa se podzemni svet zdi grozno dolgočasen, zato jo nekega dne mahne 
v človeški svet. S prijateljema Kepkom in Bučkom se znajde v slaščičarni 
godrnjavega peka Tea, ki je v težavah. Odplačati mora velike dolgove, njegova 
slaščičarna pa je že več let zaprta. Pif, paf in puf, še dobro, da so škratki spet tu.
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Za vstop je potrebno izpolnjevati 
enega izmed

PCT POGOJEVPCT POGOJEV
• potrdilo o prebolevnosti

• potrdilo o cepljenosti
• potrdilo o testirananju (velja 48 ur)

ZAUSTAVIMO SARS COV-2

V primeru sprememb pogojev za vstop v notranje prostore vas bomo o 
tem obveščali preko naših spletnih strani. Hvala za razumevanje.


