
 
 
 
POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE SODELOVANJA V ODDAJI SLOVENIJA IMA TALENT 
 
  
Ali bodo posnetki nastopov kandidatov pred komisijo na predizborih uporabljeni v oddaji 
SIT? 
Ne. Posnetki nastopov kandidatov pred komisijo na predizborih so namenjeni zgolj interni 
uporabi produkcijske ekipe in v oddaji SIT ne bodo uporabljeni.  
  
Za moj nastop bi potreboval pomoč pri opremi, na koga se lahko obrnem? 
Opremo si morate priskrbeti sami. Prav tako ste sami odgovorni za varnost opreme ter 
lastno varnost med nastopom. 
 
 Ali se lahko še enkrat prijavim na predizbore Slovenija ima talent, četudi sem se jih 
udeležil že lani? 
Da. V 5. sezoni šova Slovenija ima talent lahko sodelujejo tudi vsi tekmovalci, ki so do sedaj 
že kadarkoli sodelovali v šovu Slovenija ima talent. Ponovno se lahko prijavijo in sodelujejo 
vsi tekmovalci, ki so nastopili že v preteklih letih – bodisi na predizborih, avdicijah, polfinalu 
ali finalu.  
 
Ali se lahko predstavim z isto točko kot v 1., 2. ali 3. ali 4. sezoni Slovenija ima talent?  
Da. 
 
Kdaj izvem, če sem iz predizborov napredoval v naslednji krog, torej na avdicije? 
O tem, ali ste se uspeli uvrstiti v naslednji krog tekmovanja (avdicije) ali ne, vas bomo 
obvestili. Nekatere kandidate bomo obvestili že v juniju, druge kasneje, a najkasneje do en 
teden pred snemanjem prvega kroga (avdicije). Tisti, ki se boste uspešno uvrstili v naslednji 
krog, boste prejeli telefonski klic ter obvestilo po elektronski pošti (ali navadni pošti, v kolikor 
ste se prijavili s prijavnico po navadni pošti). 
Zavrnjeni kandidati bodo obvestilo o neuvrstitvi v naslednji krog prejeli samo po elektronski 
pošti (oziroma navadni pošti, v kolikor ste se prijavili s prijavnico po navadni pošti).  
 
Pozabil sem se prijaviti na internetu. Lahko pridem direktno na predizbore? 
Da. Vnaprej izpolnjena prijavnica ni pogoj za udeležbo na predizborih. Z vnaprejšnjo prijavo 
nam boste samo omogočili, da vas bomo na predizboru bolje spoznali, hkrati pa se lahko 
zgodi, da boste pred komisijo poklicani pred tistimi, ki se bodo prijavili šele na lokaciji 
predizbora.  



 Ali se lahko prijavim, če sem mlajši od 18 let? 
Da. Na predizbor lahko mladoletne osebe, na dan predizbora starejše od 14 let, pridejo 
same, medtem ko morajo osebe, stare od 4 do 14 let, na predizboru spremljati starši ali 
zakoniti zastopniki. Osebe, mlajše od 4 let, v oddaji na žalost ne morejo sodelovati.  
Na predizborih bodo vse mladoletne osebe prejele obrazec z izjavo staršev ali zakonitih 
zastopnikov, s podpisom katere se ti strinjajo z nastopom mladoletnika v oddaji.  
 
Moj talent vključuje nastop mojega kužka, ali je to dovoljeno? 
V primeru nastopa z živaljo/živalmi morate biti primerno zaščiteni, producentu pa pred 
nastopom predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva bodisi zakon o zaščiti živali 
bodisi producent sam. Prav tako morate v celoti upostevati 14. člen Pravilnika o zaščiti hišnih 
živali. Producent si pridržuje pravico do dodatnih zahtev po veterinarskih pregledih ter 
pravico, da zaradi strokovne ocene veterinarja ali nevarnosti v primeru, če bi žival sodelovala 
v oddaji, prepove nastop. 
  
Moj nastop vključuje akrobatske elemente in zahtevno opremo. Ali moram o tem pred 
nastopom koga obvestiti? 
Da. Če nameravate izvajati nastope, ki vključujejo nevarne akrobatske elemente, ob 
morebitnih varnostnih zahtevah pri izvedbi nastopa ali ob uporabi opreme večjih dimenzij 
(npr. več kot 2m x 2m x 2m) morate pred nastopom nujno obvestiti producenta oddaje. Klice 
sprejemamo od 8. 5. 2015 do 9. 8. 2015, vsak delavnik med 10. in 16. uro na telefonski 
številki 01 / 58 93 567. 
 
Koliko časa lahko traja moj nastop na avdiciji? 
Nastop lahko traja največ 2 minuti. 
 
 Pripravljamo skupinski nastop v katerem bi nastopili goli, brez obleke. Je to dovoljeno? 
Da, lahko nastopite goli, vendar morate poskrbeti, da med vašim nastopom občinstvo ne bo 
videlo vaših genitalij. Svetujemo, da se pred nastopom o tem posvetujete še s producentom. 
 
Sem na invalidskem vozičku. Ali se lahko prijavim?  
Seveda se lahko prijavite. V šovu SLOVENIJA IMA TALENT želimo dati priložnost prav vsem 
talentom, tudi osebam s posebnimi potrebami in invalidom. Vendar to napišite v prijavi, da 
bomo za vas lahko pripravili poseben dostop na oder. Za svojo varnost med nastopom pa 
boste morali, tako kot vsi ostali, poskrbeti sami. 
 
Svojo točko izvajam v bazenu z delfinom. Se lahko prijavim na tekmovanje? 
Da, lahko se prijavite. V prijavi natančno opišite svoj nastop ali pokličite na številko 01 58 93 
567, da se o tem pogovorite s producentom. Potrudili se bomo najti rešitev za vaš nastop. Če 
rešitve ne bomo našli, žal ne boste mogli nastopiti.  
 
Lahko prijavim za nastop svojega dedka, ki prelepo igra na glavnik? Star je 90 let, živi v 
domu za ostarele in že bolj težko hodi. 
Da, vendar bo moral dedek sam priti k nam na predizbor in se strinjati s splošnimi pogoji. Vse 
osebe, ki jih prijavijo drugi bodo morale same priti na predizbor, se strinjati s splošnimi 
pogoji in predstaviti komisiji. 
 



Kaj se zgodi, če se predizborov ne morem udeležiti na lokaciji, kjer sem se prijavil? 
Ni nas treba posebej obvestiti o tem. V tem primeru preprosto pridete na drugo lokacijo 
predizborov in se za nastop prijavite kar tam. Zna se zgoditi, da boste morali za nastop zato, 
ker niste bili prijavljeni, počakati nekoliko dalj časa. 
 
 
 


