
skupscina AIPA je na svoji skupsdini dne 6.11.2017 na podlagi doloEil 5. alineje 1. odstavka

25. dfena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sprejela

naslednja

PRAVILAO
OBVLADOVANJU WEGANJ

1. 6len

Posarnezni lzrazi, uporabueniv teh pravilih, imajo naslednJl pomen:

- TZKUASP< je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list
RS,5t.63/16);

- izraz >spletno mesto( je zakljudena mnoZca pomensko povezanih javno dostopnih
spletnih strani.

Vsi izrazi uporabljeni v teh pravlllh, ki so izraZeni v moSki oblikl, veljaio tudi za Zensko obliko
zaDisa.

2. Elen

Ta Pravifa opredeljujejo potencfalna tveganja v arezi s poslovanjem AIPA, ter mehanlzrne za
njihovo prepoznavanje in obvladovanje.

Poslovanje AIPA je usmerjeno k doseganju postavljenih ciliev s smobnim poslovanjem. Ne
glede na ci|je poslovanja je AIPA pri svojem delovanju vedno izpostav{ena razli&rim
tveganjem, da cilji ne bodo dos€Zeni. Naloga direKorja AIPA je, da se na tveganja usbezno
odziva in tako poveduje verietnost doseganja postavljenih ciljev.

AIPA bo pri upravljanju premo2enja izvajala naloZbeno politiko, ki bo skladna z dolodbami
ZKUASP.

S tveganji, ki jim je AIPA izpostavljena, upravlja dhektor AIPA. Direktor AIPA spremlja
izpostavlj6nost razliEnim vrstam tveganja ter skladno s potrebaml sprejema ukepe za njihovo
obvladovanJe. Direktor AIPA lahko upravljanje s tveganji prcnese na zunanjega iarajalca s
potr€bnimi znanji in izkuSnjami, kadar je to potrebno ob upo5tevanju resnosti tveganja in
zahtevnosti izvedbe ukrepov za obvladovanje tveganj.

Ukepi za obvladovanje tveganj so odvisnl od resnosti tveganja. Resnost tveganja opredeUuje:
- verjetnost, da se neugodni dogodek, iz katerega izvira tveganje, uresniEi in
- posledice uresniditve neugodnega dogodka oz. tveganja na poslovanje AIPA.



4. 6len

l||-Yp|€uu" s tueganii sktadno z zKUAsp, intemimi akti in modnarodnim standardomlSO9001:201S.

5. Elen

Direktor A'PA bo s cirjem udinkovitega obvradovanja tveganj ta tveganja ugotavrjar zrasu sslededlmi ukepi:

1. Prepoz|avanje tveganj, ki vkljuduje:

__ 

,or.no spremuanje in/aripredvidevanje nedo"*ili1""Hlf;,:l]lll1.i" 

"ru"u;imajo vpliv na tveganje;
repoznava nje moZnih tveganj.

2. Ocena ozimma analiza tveganja, ki vkljuEuje:
- pregled in ocsno moZnih Veganj;
- razvrstitev moznih Weganj v skupine glede na njihov izvor in posledice
- razvrstjtev moZnih fueganj po pomembnosti glede na:

- verjetnost, da Zeleni cilji ne bodo dosereni:
- vpliv posledice v primeru, ko zaatavleni cilji niso doseZeni.

6. dlen

Direktor AIPA lahk
kolikor gre pri tem ved sodelavcev' V

' 
sredstva, mora biti IPA upravlja njena



7. 6len

Ta PraMla so v skladu z 39. 6lenom ZKUASP objavljena na spletnem mestu AIPA.

Ta Pravlla za6nejo veljati z dnem njihovega sprejetja na skup56ini AIPA.

V Ljubljanf, dne 6.11.2017


