
Petek
4. julij

Torek
1. julij

Sreda
2. julij

Četrtek
3. julij

Ponedeljek
30. junij

JULIJ
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20.05

Nora brata 
Step Brothers

19.10

Plava Laguna 
Blue Lagoon

16.50

Puščica
Arrow

Vsi filmi o šarmantnem 
tajnem agentu Jamesu 
Bondu na enem mestu!

Slovenska komedija. 
Skupina fakinov preživlja poletje v Ljubljani. 

Vse se jim zaplete. Vse se jim preplete.

21.45

Zdravnikova vest
House

Pete Garrison je izkušeni 
tajni agent, ki je v svoji 
dolgoletni karieri vedno 

uspešno varoval 
predsednika ZDA.

Nedelja
6. julij

Kraj Trdoglav živi svoje 
mirno življenje na 

idiličnem slovenskem 
podeželju. 

Zabavno, komično, 
veselo, nagajivo, kot se 

za Beana spodobi.

Bob Lee Swagger je 
eden najboljših 

ostrostrelcev na svetu.

Sobota
5. julij

21.50

Agent na begu 
The Sentinel

Brennan Hu� in Dale 
Doback sta brezbrižna 
40-letnika, ki še vedno 
živita pri svojih starših.

Potem ko doživi 
brodolom, premožni 
ženskar Oliver Queen 

pet let velja za mrtvega.

Nekje sredi južnega 
Pacifika v močnem 

neurju ladja nasede na 
čeri in se potopi.

Začetek 4. sezone najbolj 
priljubljenega zdravnika 

pri nas in po svetu.

Tom je novinar nočnega 
programa na radiu, Sarah 

pa pisateljica iz bogate 
snobovske družine.

21.05

Trdoglavci
20.00

Volitve

Začetek druge 
sezone s Kate Reed 

s simpatično 
pravniško 

posrednico.

22.20

Precej legalno 
Fairly Legal

20.00

Strelec 
Shooter

Vsako soboto in nedeljo 
ob 21.00 bo na sporedu 
klasika s psičko Lassie!

20.00

Beanove počitnice 
Mr. Bean's Holiday

20.00

Pravkar poročena 
Just Married

15.35

Harry Potter in princ
mešane krvi 
Harry Potter and the
Half-Blood Prince

Bondiada Jebiga

21.00

Lassie: Odštevanje
Lassie: Countdown

VSAKO NEDELJO do 20. junija



Potem ko mu je umrla 
žena, skuša Benjamin s 
svojima sinom in hčerko 
zaživeti novo življenje v 

novem okolju.

20.00

Kupili smo
živalski vrt 
We Bought a Zoo

Od ponedeljka
do petka ob 13.30.

Med vikendi bo serija na 
sporedu ob 13.05.

Od ponedeljka
do petka ob 14.10.

Med vikendi bo serija
na sporedu ob 15.15. 

Ponedeljek
7. julij

Torek
8. julij

Sreda
9. julij

Četrtek
10. julij

Petek
11. julij

Nedelja
13. julij

20.05

Mehikanka
The Mexican

20.05

Leto ena 
Year One

20.05

Nekaznovan
Cleanskin

20.00

Kolo sreče 
Trading Places

Zadnje soočenje, ki bo pred 
nedeljo vprašala še zadnja 
vprašanja in poskrbela za 

zadnje odgovore pred 
volilno nedeljo.

Akcija, adrenalin, hitre 
punce in vse kar dviga 

testosteron.

V oddaji 24UR bomo razkrili 
rezultate vzporednih 

volitev, se javljali iz središča 
dogajanja in za vas našli 

prave odgovore.

Tajni agent Ewan je na sledi 
londonski teroristični celici, 

ki bije sveto vojno proti 
osovraženi zahodni družbi.

Tajni agent Ewan je na sledi 
londonski teroristični celici, 

ki bije sveto vojno proti 
osovraženi zahodni družbi.

JULIJ BO 
SMRKASTIČEN!
Smrkci bodo na 

sporedu od ponedeljka 
do nedelje.

Legenda pravi, da naj bi vsak, 
ki spije sok drevesa življenja, 

večno živel.

V napetem akcijskem filmu 
spremljamo prvo poglavje o Možeh 
X, ki se odvija pred znano trilogijo.

20.00

Prehitri in predrzni 
2 Fast 2 Furious

Sobota
12. julij

16.10

Fontana življenja 
The Fountain

20.00

Možje X na začetku:
Wolverine
X-Men Origins: Wolverine

MotoGP
VN Nemčije
Prosti treningi vseh razredov

13.25

MotoGP
VN Nemčije
Kvalifikacije

12.00
Dirka

Dodatni prenosi na VOYO
Zemlja v dobi neolitika. 

Zed je pravi pavliha 
med prazgodovinskimi 
lovci, ki ga bolj kot lov 

zanima lepa Maya.

Mehikanka je znamenita mehiška 
pištola, ki jo je nekoč nek Mehikanec 

naredil za hčerkinega ženina.

20.00

Volitve

18.45

Volitve

JULIJ
spored.24ur.com

13.30

Opravljivka
Gossip Girl

14.10

Vampirski dnevnik 
Vampire Diaries

19.35

Smrkci
Smurfs



20.00

Čez 30 in še pri
tastarih 
Failure to Launch

Ponedeljek
14. julij

Torek
15. julij

Sreda
16. julij

Četrtek
17. julij

Petek
18. julij

Sobota
19. julij

Nedelja
20. julij

21.00

Utemeljeni sum
Just Cause

Ameriška romantična 
drama z Michaelom 

Douglasom.

Matica izberejo za 
glavno vlogo v filmu, z 

njim pa zaigra tudi velik 
novofundlanec Jakob.

Klemen Slakonja vas bo 
zabaval tudi poleti. Še 

enkrat si poglejte Je bello 
cesto od začetka do 

konca.

22.35

Brez sledu
Without A Trace

20.00

Lahka punca 
Easy A

20.00

Policaj iz vrtca 
Kindergarten Cop

20.00

Hitri in drzni 4 
Fast & Furious 4

20.00

Najini mostovi 
Bridges Of Madison
County

20.00

Ameriški predsednik 
The American president

Sreča na vrvici

22.55

Je bella cesta 

Kadarkoli na VOYO

JULIJ
spored.24ur.com

20.30

Kung fu panda 2
Kung fu panda 2

20.30

Mala čarovnica Sabrina
Sabrina's secret life

20.30

Rango
Rango

20.30

Vran Dokolenko
Raven the Little Rascal

20.30

Obuti maček
Puss in Boots

19.25

Frendi iz službe 
Men At Work

Druga sezona drznih, simpatičnih in 
karizmatičnih fantov. 

Michael je ameriški 
profesor zgodovine 

na moskovski 
univerzi, ki prisega na 
cestne dirke in lov za 
izgubljenimi zakladi.

Romantična komedija 
dokazuje, da je doma 

najlepše. Tripp je star 35 let, 
a še vedno živi pri starših. 

Najstnica Olive 
Penderghast si tako kot 
vse njene vrstnice želi 

biti priljubljena.
Ji bo uspelo?

Policist John Kimble 
je na ulicah Los 

Angelesa doživel že 
marsikaj hudega, 

zato ima trdo kožo.

Vin Diesel, Paul Walker, 
Michelle Rodriguez, 

Jordana Brewster, John 
Ortiz, Laz Alonso.

Pripoved se začne, ko 
že odrasla otroka 

Francesce Johnson 
brskata po njeni 

zapuščini, med katero 
je tudi želja, da se njen 

pepel raztrese ob 
znamenitem mostu v 

bližini.

20.00

Lov za ruskimi zakladi 
Treasure Raiders

CELOVEČERNI RISANI FILMI



20.00

Moja prva poroka 
My First Wedding

20.00

Nevestina izbira 
Confessions of a
Young Bride 

21.45

Zdravnikova vest
House

Začetek 5. sezone.

Ponedeljek
21. julij

Torek
22. julij

Sreda
23. julij

Četrtek
24. julij

Petek
25. julij

Sobota
26. julij

Nedelja
27. julij

21.00

Dobri sosedje 
Good Neighbours

21.45

Umor v svetu mode
Dead Lines

20.00

Gattaca
Gattaca

20.00

21 - razpad Las
Vegasa 
21

Ben Campbell je mlad in 
izredno inteligenten 
študent bostonske 

univerze, ki bi se rad 
prepisal na Harvard in 
tam študiral medicino.

V filmu spremljamo mladega in neizkušenega 
novinarja Alexa Randala, ki v času tamkajšnje vojne 

vihre odpotuje v Bejrut, od koder naj bi poročal o 
napadih na ameriško in francosko vojaško bazo.

19.00

Larina izbira
Larin izbor

V grenko-sladki 
duhoviti pripovedi 

spoznamo lepo Shelby, 
njeno mamo M'Lynn in 

njune prijateljice.

Jessica Lange, Michelle 
Pfei�er, Jennifer Jason 
Leigh in Jason Robards.

20.00

Jeklene magnolije 
Steel Magnolias 20.00

Tisoč arov 
A Thousand Acres

Kadarkoli na VOYO

Spočeti na naraven način, 
so manjvredni, genetsko 
nepopolni in zaradi tega 
nezaželeni člani družbe.

Zima, 1995. V  
Montrealu se začnejo 
dogajati skrivnostni in 

nepojasnjeni umori.

JULIJ
spored.24ur.com

Samantha že celo življenje 
sanja o popolni poroki. Ko je 

pravljični dogodek končno na 
obzorju, se seveda navdušeno 

vrže v predpriprave.

Mark Hunter je uspešni 
državni tožilec, ki za 
zapahe spravi tako 

rekoč vsakega zločinca.

Rizwan Khan je indijski 
musliman z Aspergerje-
vim sindromom, ki se v 
San Franciscu poroči z 
Mandiro in živi povsem 

umirjeno življenje.

Srčni filmi, ki nas 
povezujejo. Harry Sanborn 

je uspešen poslovnež in 
večni samec, ki živi na 
veliki nogi in hodi na 

zmenke le z zelo mladimi 
ženskam.

22.00

Ime mi je Khan 
My Name is Khan

20.00

Ljubezen je
luštna stvar 
Something's Gotta
Give20.00

Brez dvoma 
Beyond a Reasonable
Doubt

Počitniški filmi!
Za vse šolarje, ki si zaslužijo 
dolgo, brezskrbno poletje!



20.00

Rada bi zanosila 
Miss Conception

21.00

Beli ovratnik 
White Collar

Petek
1. avgust

Sobota
2. avgust

Nedelja
3. avgust

Ponedeljek
28. julij

Torek
29. julij

Sreda
30. julij

Četrtek
31. julij

20.00

Ponesrečeni rop 
Pawn

19.25

Očkoti 
Guys With Kids

21.55

Thor: Božje kladivo 
Thor: Hammer of
the Gods

V skrivnem svetu 
ekstremnega namiznega 

tenisa se neizprosni 
tekmovalci pomerjajo v 

usodnih dvobojih.

Film si bomo ogledali v 
dveh delih. Ahab si je kot 

kapitan kitolovke sredi 
19. stoletja zgradil dobro 

življenje.

Georgina Scott je 
uspešna londonska 

poslovna ženska, ki pa 
kljub svojim 33 letom še 

vedno nima otroka.

20.00

V pajkovi mreži 
Along Came A Spider

17.00

Ko žogice pobesnijo
Balls Of Fury

15.30

Moby Dick
Moby Dick

V okrepčevalnico sredi 
noči vstopi policist, ki 

se mu še sanja ne, da je 
naletel na rop.

V zabavni seriji trije 
prijatelji spoznavajo, da 
je starševstvo najtežja, 
a tudi najlepša služba 

na svetu.

Spremljamo televizijsko 
upodobitev nordijske 

legende o Thoru in 
njegovem kladivu.

NAŠ SRČNI PROJEKT
Ustvarjamo televizijski program POP TV in 
upamo, da delamo še veliko več kot to. Vse naše 
vsebine so izbrane z ljubeznijo do naših gledalcev. 
V naših mislih ste, ko sestavljamo naš program in 
naše vodilo je srce. Vaše in naše. To poletje vam 
podarjamo svojega.

Izdelke Srčnega projekta si 
lahko pogledate na spletni 
strani POP KLUB .

Izbora najbolj srčnih filmov pa 
ne spreglejte na našem 
mesečnem koledarčku.


