
Kino Vrhnika februar 

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  

NOVE CENE
-  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

2020

Nedelja, 2. 2. ob 15.00
TAČKE NA PATRULJI 2
V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega 
dirkalnega junaka Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega 
oboževalca Maršala, da tekmuje namesto njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico 
Gepardko, da lahko uresniči svoje sanje o najhitrejšem dirkaču doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje!

Nedelja, 2. 2. ob 17.00
LEDENO KRALJESTVO 2 
Med svoje številne oboževalce se vračata sestri Elza in Ana, ki se bosta skupaj s Krištofom, Olafom in Svenom 
podali na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo skupaj odkrili, kje je sploh izvor Elsinih čarobnih 
moči, s pomočjo katerih bodo rešili kraljestvo. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo 
v drugem zgolj upala, da jih ima dovolj. Najbolj obiskana risanka v letu 2019.

Nedelja, 2. 2. ob 19.00
POLSESTRA
Polsestra je film o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih okoliščin živeti skupaj v majhnem 
najetem stanovanju v Ljubljani. Film govori o ljudeh, ki si ne znajo pokazati čustva naklonjenosti. Način, na katerega 
komuniciramo z drugo osebo, vedno izraža naše želje, strahove, frustracije. Kadar to počnemo na aroganten, 
agresiven način, ponavadi le prikrivamo lastno ranljivost. Režija:  Damljan Kozole

Četrtek, 6. 2. ob 19.00
NEVIDNO ŽIVLJENJE EVRIDIKE (LIFFE 2019)
Euridice in Guida sta zelo različni, a nerazdružljivi sestri, obe pa sanjarita o drugačnem življenju: Euridice bi rada 
na Dunaju študirala klavir, Guida pa išče resnično ljubezen in se pusti omrežiti grškemu mornarju. To je začetek 
dolge ločitve med ženskama, ki nikoli ne izgubita upanja, da bodo pisma, ki si jih pošiljata prek mame, prispela na 
pravi naslov, čeprav nanje nikoli ne dobita odgovora. Nekega dne pa ju doleti presenetljivo spoznanje ...

Petek, 7. 2. ob 17.00
KRALJESTVO SEVERNEGA JELENČKA
Arktika je eno izmed območji na Zemlji, ki je najbolj občutljivo na podnebne spremembe, te pa vplivajo na 
ekosisteme, pokrajino in vedenje živali, ki so se prisiljene prilagajati.  Film je posnet med divjimi, neukročenimi 
živalmi v njihovem naravnem okolju. Zvezdnika zgodbe sta jelenček Ajlo in njegova mama ob pomoči ostalih 
severnih jelenov. Njuno življenje opazujejo nenevarni losi, hermelini in veverice… naokoli pa prežijo plenilci.

Petek, 7. 2. ob 19.00
1917 (ZLATI GLOBUS (režija, drama), 10NOMINACIJ ZA OSKAR, ...)
Sam Mendes, z z oskarjem nagrajeni režiser uspešnice Skyfall in Lepota po ameriško, prinaša svojo edinstveno vizijo z 
epom prve svetovne vojne - 1917. Na vrhuncu prve svetovne vojne je dvema britanskima vojakoma, Schofieldu in Blakeu, 
podana nemogoča misija - v tekmi s časom morata prečkati sovražnikovo ozemlje in prenesti sporočilo, ki bi lahko ustavilo 
smrtonosni napad na stotine vojakov, med katerimi je tudi Blakejev lastni brat.  ZLATI GLOBUS za NAJBOLJŠI FILM (drama). 

Sobota, 8. 2. ob 15.00
TAČKE NA PATRULJI 2
V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega 
dirkalnega junaka Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega 
oboževalca Maršala, da tekmuje namesto njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico 
Gepardko, da lahko uresniči svoje sanje o najhitrejšem dirkaču doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje!

Sobota, 8. 2. ob 17.00
VSI PROTI VSEM 
Vsi proti vsem je politična drama z elementi trilerja, ki se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami 
in govori o politiki, volilnih prevarah in razkrajanju moralnih vrednot. Glavni lik je župan Franta, ki izgublja volitve 
in je prisiljena poslovati z lokalnimi kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu 
ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen. Režija Andrej Košak.

Sobota, 8. 2. ob 19.00
PTICE ROPARICE IN FANTASTIČNA OSAMOSVOJITEV HARLEY QUINN
Dame, pripravite se, saj prihaja slavna, neponovljiva in nepredvidljiva Harley Quinn. Tokrat brez Jokerja. Zgodba se 
odvija okoli skupine superjunakinj in negativk DC vesolja, glavna zvezda pa je Margot Robbie kot slavna Harley Quinn, 
katero smo že videli v filmu Odred odpisanih (Suicide Squad). Po razhodu z Jokerjem, Harley Quinn združi junakinje 
Black Canary, Huntress in Renee Montoyo, da bi skupaj rešile mlado dekle pred zlobnim vladarjem kriminala.

Nedelja, 9. 2. ob 15.00
TAČKE NA PATRULJI 2
V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega dirkalnega 
junaka Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega oboževalca Maršala, 
da tekmuje namesto njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico Gepardko, da lahko uresniči 
svoje sanje o najhitrejšem dirkaču doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje!

Nedelja, 9. 2. ob 17.00
MOJ NAJBOLJŠI PROFIL (LIFFE 2019)
Petdesetletna Claire, predavateljica primerjalne književnosti, na Facebooku ustvari lažni profil, da bi vohunila za 
svojim mladim ljubimcem Ludom. Pod lažno identiteto Clare, privlačne štiriindvajsetletnice, se zaplete v pogovor 
z Ludovim prijateljem Alexom. Mladenič je nad njo povsem očaran in tudi Claire se kmalu do ušes zaljubi vanj. 
Resnični svet se vse bolj umika, Claire pa postaja ujetnica svoje virtualne osebnosti ...

Nedelja, 9. 2. ob 19.00
PARAZIT (LIFFE 2019, ZLATA PALMA CANNES,  ZLATI GLOBUS ZA TUJEJEZIČNI FILM, 6 OSKAR NOMINACIJ)
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, predlaga za dobro plačano službo. Ki-woo 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.

Torek, 11. 2. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ (LIFFE 2019)
Igrano-dokumentarni film o neverjetni reševalni akciji otrok, ki se je med drugo svetovno vojno dogajala v Zagrebu. 
Zmagovalec letošnjega puljskega festivala. Junakinja zgodbe je iz taborišč, ki so jih ustanovili ustaši, kolaboracionisti 
nacistične Nemčije, s peščico najbližjih sodelavcev pred gotovo smrtjo rešila več kot deset tisoč otrok. Njeno ime je 
bilo za veliko let izbrisano iz zgodovine, njene izjemne zasluge pa pripisane drugim. Ime ji je Diana Budisavljević.

Petek, 14. 2. 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.

Petek, 14. 2. ob 19.00
PTICE ROPARICE IN FANTASTIČNA OSAMOSVOJITEV HARLEY QUINN
Dame, pripravite se, saj prihaja slavna, neponovljiva in nepredvidljiva Harley Quinn. Tokrat brez Jokerja. Zgodba se 
odvija okoli skupine superjunakinj in negativk DC vesolja, glavna zvezda pa je Margot Robbie kot slavna Harley Quinn, 
katero smo že videli v filmu Odred odpisanih (Suicide Squad). Po razhodu z Jokerjem, Harley Quinn združi junakinje 
Black Canary, Huntress in Renee Montoyo, da bi skupaj rešile mlado dekle pred zlobnim vladarjem kriminala.

Sobota, 15. 2. ob 15.00
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, 15. 2. ob 17.00
DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ (LIFFE 2019)
Igrano-dokumentarni film o neverjetni reševalni akciji otrok, ki se je med drugo svetovno vojno dogajala v Zagrebu. 
Zmagovalec letošnjega puljskega festivala. Junakinja zgodbe je iz taborišč, ki so jih ustanovili ustaši, kolaboracionisti 
nacistične Nemčije, s peščico najbližjih sodelavcev pred gotovo smrtjo rešila več kot deset tisoč otrok. Njeno ime je 
bilo za veliko let izbrisano iz zgodovine, njene izjemne zasluge pa pripisane drugim. Ime ji je Diana Budisavljević.

Sobota, 15. 2. ob 19.00
FANTAZIJSKI OTOK
Režija: Jeff Wadlow Vloge: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, 
Ryan Hansen, Michael Rooker Vsebina: Na otoku skrivnostni gospod Roarke v razkošnem, odmaknjenem tropskem 
letovišču uresničuje skrivne želje svojih gostov. Ko pa se čarobna doživetja spremenijo v nočno moro, bodo morali 
gostje razrešiti skrivnost otoka, da bi se rešili.

Nedelja, 16. 2. ob 15.00
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI
Pat in Mat bosta prvič uživala v zimi. Le kako bosta okrasila svojo božično hišo, kakšna darila bosta našla pod 
božičnim drevesom? Sploh imata enako drevo kot mi ali bosta naredila prav posebnega? Po zabavi na snegu bi 
bila vroča savna popolna, zato ju Pat in Mat zlahka zgradita. Pa bo res vse tako kot si želita? Zima bo dolga, božič 
in novo leto pa bosta pričakala s čudovitim ognjemetom. Tokrat ju res ne more nič ustaviti?!

Nedelja, 16. 2. ob 17.00
POLSESTRA
Polsestra je film o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih okoliščin živeti skupaj v majhnem 
najetem stanovanju v Ljubljani. Film govori o ljudeh, ki si ne znajo pokazati čustva naklonjenosti. Način, na katerega 
komuniciramo z drugo osebo, vedno izraža naše želje, strahove, frustracije. Kadar to počnemo na aroganten, 
agresiven način, ponavadi le prikrivamo lastno ranljivost. Režija:  Damljan Kozole

Nedelja, 16. 2. ob 19.00
NESREČNIKI (LIFFE 2019, FRANCOSKI KANDIDAT ZA TUJEJEZIČNEGA OSKARJA)
Stéphane se je pravkar pridružil policijski enoti v pariškem predmestju. Neizkušeni policist začne odkrivati napetosti, 
ki vladajo med lokalnimi tolpami. Ekipa policistov se med eno svojih akcij ujame v brezizhoden položaj in dogodek 
se konča s streljanjem. Pozneje se izkaže, da je konflikt nekdo posnel z brezpilotnim letalnikom. Objavljeni video 
pomeni grožnjo razkritja resnične slike zapletenih odnosov med policisti in prebivalci predmestij.

Četrtek, 20. 2. ob 19.00
IZDAJALEC (LIFFE 2019, ITALJANSKI KANDIDAT ZA TUJEJEZIČNEGA OSKARJA)
Zgodnja osemdeseta. Med sicilijanskimi mafijskimi šefi divja vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Iz skrivališča 
v Braziliji mafijec Tommaso Buscetta opazuje, kako doma pobijajo njegove sorodnike, vedoč, da bo sam morda 
naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in pošlje v Italijo, Buscetta sprejme odločitev, ki bo za vedno spremenila 
zgodovino mafije: srečal se bo s sodnikom Giovannijem Falconejem in prelomil prisego, ki jo je dal cosi nostri.

Petek, 21. 2. 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. V filmu blesti Harrison Ford.

Petek, 21. 2. ob 19.00
NESREČNIKI (LIFFE 2019)
Stéphane se je pravkar pridružil policijski enoti v pariškem predmestju. Neizkušeni policist začne odkrivati napetosti, 
ki vladajo med lokalnimi tolpami. Ekipa policistov se med eno svojih akcij ujame v brezizhoden položaj in dogodek 
se konča s streljanjem. Pozneje se izkaže, da je konflikt nekdo posnel z brezpilotnim letalnikom. Objavljeni video 
pomeni grožnjo razkritja resnične slike zapletenih odnosov med policisti in prebivalci predmestij.

Sobota, 22. 2. ob 15.00:
TAČKE NA PATRULJI 2
V novi animirani pustolovščini bo ekipa pogumnih kužkov zgradila super dirkališče in bo posadka za svojega 
dirkalnega junaka Whoosha. Ko pa se legendarni dirkač dirke ne more udeležiti, pokliče svojega največjega 
oboževalca Maršala, da tekmuje namesto njega. Maršal si mora pridobiti pogum in premagati svojo tekmico 
Gepardko, da lahko uresniči svoje sanje o najhitrejšem dirkaču doslej. Pripravite se na tekmo in reševanje!

Sobota, 22. 2. ob 17.00
NENAVADEN TEDEN S TESSO (LIFFE 2019)
Sam, včasih prepameten in razmišljujoč fant, med počitnicami pride z družino na nizozemski otok. Razmišlja 
o življenju in minljivosti in se odloči za poseben trening samote. Potem pa spozna nenavadno in samosvojo 
vrstnico, domačinko Tesso. Skupaj izpeljeta načrt, kako bo Tessa spoznala svojega očeta, ki ne ve, da hčer sploh 
ima. Razburljive poletne počitnice Sama naučijo, da je bolje polno živeti, kot se bati neznanega.

Sobota, 22. 2. ob 19.00
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.

Nedelja, 23. 2. ob 15.00
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.

Nedelja, 23. 2. 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.

Nedelja, 23. 2. ob 19.00
VSI PROTI VSEM
Vsi proti vsem je politična drama z elementi trilerja, ki se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami 
in govori o politiki, volilnih prevarah in razkrajanju moralnih vrednot. Glavni lik je župan Franta, ki izgublja volitve 
in je prisiljena poslovati z lokalnimi kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu 
ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen. Režija Andrej Košak.

Četrtek, 27. 2. ob 10.00
FILMSKO DOPOLDNE: 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.

Sobota, 29. 2. ob 15.00
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, 29. 2. ob 17.00
NE POZABI DIHATI
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.

Sobota, 29. 2. ob 19.00
NEVIDNI ČLOVEK
Cecilia Kass je ujeta v nasilnem razmerju z genialnim znanstvenikom in ji neke noči s pomočjo sestre, in prijatelja 
uspe pobegniti. Ko njen nekdanji partner Adrian Griffin naredi samomor in ji zapusti velikodušen del njegovega 
velikega bogastva, Cecilia prične sumiti, da je njegova smrt zaigrana. Po nizu grozovitih naključij, ki njo in njene 
bližnje spravljajo v smrtno nevarnost, Cecilia na vsak način skuša dokazati, da ji sledi nekdo, ki je neviden.
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