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Nedvoumno 
sporočilo članov: 
Transparentnost 

delovanja Zavoda 
IPF nadstandardna 

Konec novembra sta v dvorani ICO v Stegnah potekali izredni skupščini 
proizvajalcev fonogramov in izvajalcev Zavoda IPF z namenom samorefleksije in 
pregleda parametrov transparentnosti, vpeljanih v delovanje organizacije. 
Izvajalci in proizvajalci fonogramov so si bili enotni, da so vsakoletni pregledi 
neodvisnih revizijskih družb, vsebinsko bogato spletno mesto, pregledni spletni 
program ADMISS in mnoga druga orodja več kot zadostna oblika 
transparentnosti delovanja IPF, s čimer so zavrnili javni linč nekaterih kolegov in 
izrazili jasno podporo vodstvu organizacije. Na obe seji je bilo vabljenih več kot 
1.700 članov!  
 
Prepričljiva večina udeležencev skupščin 30. 11. je zavrnila kakršno koli potrebo 
po dodatnem pregledu poslovanja Zavoda IPF. Člani, ki so bili prisotni na 
skupščini, ne razumejo silne gonje, ki se skozi dvomljive medijske pojavnosti 
zadnje čase pojavlja proti Zavodi IPF. Pri svojem delovanju namreč zavod in 
vodstvo dosledno spoštujeta zakonodajo in interne akte o transparentnosti in 
preglednosti poslovanja, v nekaj primerih pa jo dvigujeta na bistveno višjo raven, 
kot je pričakovana v državi članici Evropske unije. Prav zato po mnenju 
udeležencev skupščin SUGU nima kot interesno združenje nobene pravne in 
formalne pravice zahtevati neskončne revizije in preglede. Tudi zato, ker z 
izjemo Petra Lovšina nihče izmed najbolj glasnih članov SUGU vabila na tokratno 
skupščino Zavoda IPF, posvečeno izključno transparentnosti, ni vzel resno in je 
dogodek, kljub pravočasni najavi, gladko spregledal. 
 
Člani obeh skupščin so s prepričljivo večino zavrnili sklep, da se za potrebe 
namere po verifikaciji nadstandardne transparentnosti delovanja Zavoda IPF, za 
upravičence – za svoje članstvo in druge upravičence, kakor tudi navzven – za 
uporabnike in ostalo zainteresirano javnost ter medije, najkasneje januarja 2011 
začne s še eno izvedbo pregleda poslovanja. Hkrati pa so izrazili jasno in 
nedvoumno podporo vodstvu, ki bo še naprej nadgrajevalo orodja 
transparentnosti, s katerimi je zgled delovanja tovrstnih organizacij v Evropi in 
balkanskih državah, ki to področje pravno šele urejajo. 

  

  



  

 
 


