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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. EUROPA CINEMAS NETWORK
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Petek, 2. 9. ob 20.00 (zadnjič!)

TOP GUN: MAVERICK
Po več kot tridesetih letih službovanja kot eden najboljših letalcev mornarice 
je Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) tam, kjer je njegovo mesto, kot 
pogumni testni pilot preizkuša meje in se spretno izmika napredovanju v 
činu, ki bi ga prizemljil. Z negotovo prihodnostjo in z duhovi iz preteklosti se 
mora Maverick spopasti s svojimi najglobljimi strahovi, kar doseže vrhunec 
v misiji, ki od izbranih oseb zahteva največje žrtvovanje. Zadnjič na sporedu.

Sobota, 3. 9. ob 20.00 (slovenski)

GAJIN SVET 2
Štirinajstletna Gaja, ki živi v ločeni družini, se sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor 
v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. 
Kljub temu, da so počitnice in se z očetom in najstniško sestro Teo odpelje v kamp 
na morje, se dopust še ne začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega 
inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo 
prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme, osreči tudi očeta.

Nedelja, 4. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

DC LIGA SUPERLJUBLJENČKOV
V DC ligi super ljubljenčkov sta super pes Kripto in Superman nerazdružljiva 
in najboljša prijatelja, ki delita enake supermoči in se drug ob drugem borita 
proti kriminalu v Metropolisu. Warner Bros. Pictures prinaša težko pričakovano 
animirano pustolovščino z naslovom DC LIGA SUPER-LJUBLJENČKOV, katero 
je režiral Jared Stern, v Sloveniji pa si bomo lahko ogledali sinhronizirano 
različico z izredno pestro in zanimivo igralsko zasedbo.

Nedelja, 4. 9. ob 20.00

POSREDNIK
Sang-hyun je lastnik čistilnice, ki ga nenehno bremenijo dolgovi. Dong-soo dela v 
cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Neke deževne noči skrivaj odneseta fantka, 
ki ga je mlada mati pustila pred »škatlo za dojenčke«. A naslednjega dne se otrokova 
mati nepričakovano vrne. Dogajanje od daleč opazujeta detektivki … Posrednik je 
topel in ganljiv film ceste ... Prvi korejski film Hirokaza Koreede (Tatiči) je Songu Kang-
hoju, zvezdniku Parazita, prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu.

Nedelja, 11. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

MINIONI: GRUJEV VZPON
Letošnje poletje bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo 
majhna in prikupna bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi 
pustolovščinami v animirani komediji Minioni: Grujev vzpon. V drugem delu 
prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega Gruja, ki je želel postati 
največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva bitja. 
Sinhronizirano v slovenščino.

Nedelja, 11. 9. ob 20.00 (slovenski)

ORKESTER
Pihalni orkester iz Slovenije se odpravi na glasbeni festival v malo avstrijsko 
mesto. Zgodbo spremljamo skozi dogodivšcine razlicnih protagonistov: 
mladega voznika avtobusa je strah, da bo izgubil službo; dva clana orkestra, 
nastanjena pri avstrijskih gostiteljih, ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi; 
srednješolka odkrije ocetov drugi obraz; žene, ki so morale ostati doma, uživajo 
v svobodi …

Torek, 13. 9. ob 20.00 (slovenski)

POT DOMOV
Igrano-dokumentarni celovečerni film je portret izjemnega slovenskega košarkarja 
Jureta Zdovca, ki je sredi osamosvojitvene vojne za Slovenijo na evropskem 
prvenstvu v Rimu leta 1991 igral za ekipo Jugoslavije. Tedaj se je moral tudi odločiti: 
bo ostal del jugoslovanske reprezentance ali pa se bo odrekel zlati medalji? Zgodbo 
o življenjski odločitvi, ki je zaznamovala njegovo igralsko kariero, pripovedujeta 
skupaj z nekdanjim novinarjem in komentatorjem TV Slovenija Miho Žibratom, ...

Petek, 16. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

MINIONI, GRUJEV VZPON
Letošnje poletje bo zaznamovala rumena barva, saj se v kinematografe vračajo 
majhna in prikupna bitja Minioni, ki smo jih že dolgo pričakovali, z novimi 
pustolovščinami v animirani komediji Minioni: Grujev vzpon. V drugem delu 
prikupnih dogodivščin se bo razkrila zgodba 12-letnega Gruja, ki je želel postati 
največja baraba na svetu, pri tem pa mu bodo seveda pomagala nagajiva bitja. 
Sinhronizirano v slovenščino.

Petek, 16. 9. ob 20.00

ELVIS
Film prikazuje glasbo in življenje enkratnega Presleya skozi prizmo 
zakompliciranega odnosa z njegovim menedžerjem, polkovnikom Tomom 
Parkerjem (T. Hanks), ki je trajal celih 20 let, od Presleyevega vzpona pa vse do 
vrhunca njegove slave.  V središču tega potovanja pa je seveda tudi odnos z eno 
najpomembnejših oseb v Elvisovem življenju, s Priscillo Presley. Skupaj je prodal 
več kot milijardo plošč in albumov, več kot kateri koli glasbenik v zgodovini.

Sobota, 17. 9. ob 18.00 (slovenski)

GAJIN SVET 2
Štirinajstletna Gaja, ki živi v ločeni družini, se sooči z nevoščljivimi sošolci, doživi vdor 
v osebni profil na družabnem omrežju in spozna, kaj pomeni pravo prijateljstvo. 
Kljub temu, da so počitnice in se z očetom in najstniško sestro Teo odpelje v kamp 
na morje, se dopust še ne začne. S pomočjo svojega prijatelja Matica in policijskega 
inšpektorja reši lastnika bara pred izsiljevalci, spet poveže družino in s pomočjo 
prijateljev, mame in učiteljice saksofona Eme, osreči tudi očeta.

Sobota, 17. 9. ob 20.00

TAM, KJER POJEJO RAKI
Knjižna uspešnica zaživi v očarljivem in skrivnostnem filmu o Kyi, zapuščenem 
dekletu, ki mora samo skrbeti zase v nevarnem močvirnatem predelu Južne 
Karoline. Zaradi govoric o »močvirki«, ki že leta preganjajo mestece ob Barkleyjevem 
zalivu, je Kya povsem odrezana od skupnosti. Ko spozna dva mladeniča iz mesta, 
se Kya prepusti novemu in presenetljivemu svetu. A ko enega od njiju najdejo 
mrtvega, Kya takoj postane v očeh sokrajanov glavna osumljenka, ...

Nedelja, 18. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

DC LIGA SUPERLJUBLJENČKOV
V DC ligi super ljubljenčkov sta super pes Kripto in Superman nerazdružljiva in 
najboljša prijatelja, ki delita enake supermoči in se drug ob drugem borita proti 
kriminalu v Metropolisu. Warner Bros. Pictures prinaša težko pričakovano animirano 
pustolovščino z naslovom DC LIGA SUPER-LJUBLJENČKOV, katero je režiral Jared 
Stern, v Sloveniji pa si bomo lahko ogledali sinhronizirano različico z izredno pestro 
in zanimivo igralsko zasedbo.

Nedelja, 18. 9. ob 20.00

LUKNJA
V času gospodarskega razcveta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na 
razvitem italijanskem severu zraste najvišja stavba v Evropi. Na drugem 
koncu države se skupina mladih jamarjev spusti v podzemlje nedotaknjenega 
kalabrijskega krasa. Na planoti Pollino pred očmi starega pastirja – edine priče 
drznega podviga – sedemsto metrov pod zemeljskim površjem odkrijejo eno 
najglobljih jam na svetu, brezno Bifurto.

Sreda, 21. 9. ob 20.00

ZLATI FANT
To je zgodba o Denisu Markoviću, mladem in nadarjenem nogometašu 
problematičnega temperamenta, ki je že od malih nog zaradi svojega talenta 
postal tarča različnih zanimanj. To je zgodba, o talentu, ki ti lahko da ali vzame 
vse. To je zgodba nove priložnosti primerna za mlade športnike, njihove vrstnike, 
trenerje in starše. Za člane NK DREN VRHNIKA priznamo poseben popust - 
povprašajte vaše trenerje.

Petek, 23. 9. ob 20.00

MEDIEVAL
Posneto po resnični zgodbi o Janu Žižki, enemu največjih bojevniku na evropskih 
tleh. Po smrti cesarja Sveto rimsko cesarstvo strmoglavlja v kaos, sprti kralji pa se 
borijo za nadzor nad praznim prestolom. Drzni vodja plačancev Jan Žižka je najet, 
da ugrabi Katherine, zaročenko mogočnega lorda Rosenberga, da bi preprečil 
njegov vzpon na prestol. Ko se Katherine ujame v nevarno politično igro med 
monarhi, se Jan zaljubi v njen močan duh in predanost reševanju ljudi...

Sobota, 24. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

ZMAJEV JEZDEC
V animiranem filmu ZMAJEV JEZDEC se srebrni zmaj Lung, škratinja Žveplogriva 
in sirota Ben odpravijo na čarobno potovanje okoli polovice sveta, kar med njimi 
vzpostavi edinstveno in tesno vez. To je zgodba o razburljivem iskanju zadnjega 
zatočišča zmajev, tako imenovanega »Roba neba« in čarobna pustolovščina o 
pogumu, optimizmu in nenavadnem prijateljstvu. re za filmski prvenec režiserja 
Tomerja Esheda, ki bo navdušil tako otroke kot vse ljubitelje animiranih pustolovščin.

Sobota, 24. 9. ob 20.00

DIVJAKI
Poletje 2018, svetovno nogometno prvenstvo – hrvaška nogometna reprezentanca bo 
nastopila na finalni tekmi v Moskvi in po hrvaških mestih vlada prava norost, ki pa je 
prevzela tudi glavne tri junake. Zolja (Alen Liverić), Jasmin (Branko Janković) in Mali (Borko 
Perić) se odločijo oropati majhno trgovino, da bi zbrali denar za pot v Rusijo na finalno 
tekmo. V begu pred policijo pa po nesreči prečkajo mejo z Bosno in Hercegovino in se 
znajdejo sredi gozda, kjer je skrivno taborišče za usposabljanje islamističnih teroristov.

Nedelja, 25. 9. ob 18.00 (sinhronizirano)

ZMAJEV JEZDEC
V animiranem filmu ZMAJEV JEZDEC se srebrni zmaj Lung, škratinja Žveplogriva 
in sirota Ben odpravijo na čarobno potovanje okoli polovice sveta, kar med njimi 
vzpostavi edinstveno in tesno vez. To je zgodba o razburljivem iskanju zadnjega 
zatočišča zmajev, tako imenovanega »Roba neba« in čarobna pustolovščina o 
pogumu, optimizmu in nenavadnem prijateljstvu. re za filmski prvenec režiserja 
Tomerja Esheda, ki bo navdušil tako otroke kot vse ljubitelje animiranih pustolovščin.

Nedelja, 25. 9. ob 20.00

MALA MAMA
Céline Sciamma je po Portretu mladenke v ognju ustvarila mojstrsko miniaturo o 
žalovanju, spominu ter skrivnostnih vezeh med materami in hčerami.  Osemletna 
Nelly po izgubi ljubljene babice staršem pomaga izprazniti materin dom iz otroštva. 
Raziskuje bližnji gozd, kjer si je njena mama Marion nekoč zgradila hišico na drevesu, 
o kateri je Nelly toliko slišala. Nekega dne mama nenadoma odide. Kmalu zatem 
Nelly v gozdu sreča deklico svoje starosti. Gradi hišico na drevesu in ime ji je Marion. 

Četrtek, 29. 9. ob 10.00 (Filmsko dopoldne)

PLESNA TERAPIJA
Tony je voznik šolskega avtobusa na podeželju, star malo čez petdeset in živi samotarsko 
življenje po svojih starih navadah in predsodkih. Ko ga prestraši srčni infarkt, se odloči, 
da se bo soočil s svojo preteklostjo in stopil v stik z Marijo - hčerko, ki je nikoli ni poznal, 
tako da se vpiše v plesno šolo, ki jo vodi Marija. A rumbe se ne da improvizirati! Tony si 
bo moral v kavbojskih škornjih in jeans jakni postopoma prislužiti svoje plesne korake, 
da bi osvojil svojo hčerko… in medtem spoznaval sebe in se odprl drugim!


