
Skup5dina AIPA, k.o., je na svoji skupSdini dne 10. 7. 2018 na podlagi dolodil 5. alineje 1.

odstavka 25. dlena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

sprejela naslednja

PRAVILA O OBVLADOVANJU TVEGANJ

1. Clen

Vsi izrazi uporabljeni v teh Pravilih, ki so izra2eni v mo5ki obliki, veljajo tudi za Zensko

obliko zapisa.

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravililu imajo naslednji pomen:

- )ZKUASP( je Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni

list RS, 5t. 63/16);
- izraz >spletno mesto< je zakljudena mnoLica pomensko povezanih javno dostopnih

spletnih strani.

2. EIen

Ta Pravila opredeljujejo potencialna tveganja v zvezi s poslovanjem AIPA, ter mehariztne za

njihovo prepomavanje in obvladovanje.

Poslovanje AIPA je usmerjeno k doseganju postavljenih ciljev s smotmim poslovanjem. Ne
glede na cilje poslovanja je AIPA pri svojem delovanju vedno izpostavljena razlidnim

tveganjem, da cilji ne bodo doseZeni. Naloga direktorja AIPA je, da se na tveganja ustrezno

odziva in tako poveduje verjetnost doseganja postavljenih ciljev.

AIPA bo pri upravljanju premoZenja izvajala naloZbeno politiko, ki bo skladna z dolodbami

ZKUASP.

S tveganji, ki jim je AIPA izpostavljen4 upravlja direktor AIPA. Direktor AIPA spremlja

izpostavljenost razlidnim vrstam tveganja ter skladno s potrebami sprejema ukrepe za njihovo

obvladovanje. Direktor AIPA lahko upravljanje s tveganji prenese na pogodbenega svetovalca

ali strokovnjaka s potrebnimi znanji in izkuSnjami, kadar je to potebno ob upoltevanju

rtsnosti tveganja in zahtevnosti izvedbe ukrepov za obvladovanje tveganj.

Ukrepi za obvladovanje tveganj so odvisni od resnosti tveganja. Resnost tveganja opredeljuje:

- verjehost, da se neugodni dogodek, iz katerega izvira tveganje, uresnidi in
- posledice uresniditue neugodnega dogodka oz. tveganja na poslovanje AIPA.
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3. Clen

ugotavl.l'anje tveganj vkljuduje celovito in pravodasno prepoznavanje tvegani, katerim je ali bi
lahko bila izpostavljena AIpA pri svojem poslovaqiu, ier anarizo vzrokov za njihov nastanek.
Ugotovitve o obstoju in obsegu posameznih tveganj morajo biti dokumentirane.

Obvladovanje tveganj vkljuduje ukepe in pravila izvajanja ukrepov sprejemanj4
zmanjlevanja' razprSitve, prenosa in izognitve tveganjem, ki jih je ugotovit in izmeril oziroma
ocenil direktor AIPA oziroma pogodbeni svetovalec ali stiokovnjak. Naroga obvladovanja
tveganj je obvladovanje izpostavrjenosti poslovanja tveganjem in omejevanje tuegunl na
sprejemljivi ravni.

Z namenom obvladovanja tveganj bo direktor AIpA opreder elemente izpostavrjenosti
tveganju, ugotovljena tveganja ovrednotil in razvrslir po ustreznih kriterijih ter na podlagi
taklne analize vzpostavil primeren sistem za njihovo obvladovanje.

4. Clen

AIPA upravlja s tveganji skladno z zKUAsp, intemimi akti in mednarodnim standardom
IS0900l:2015.

5. Ilen

Direktor AIPA bo s ciljem udinkovikga obvradovanja tveganj ta tveganja ugotavrjal zlasti s
slededimi ukepi:

l. Prepoznavanje tveganj, ki vkljuduje:

- sprotno spremljanje in/ali predvidevanje nedoseganja ciljev poslovanja;
- pregled izvorov dogodkov in njihovega moZnega vpliva na (ne)doseganje ciljev;
- predvidevanje vzrokov za nastanek dogodkov, ki imajo vpliv na tveganje;
- doloditev informacij za kakovostno prepoznavanje moZnih tueganj.

2. Ocena oziroma analiza tveganja, ki vkljuduje:

- pregled in oceno moZnih tveganj;

- razwstitev moZnih tveganj v skupine glede na njihov izvor in posledice
- razvrstitev moZnih tveganj po pomembnosti glede na:

- verjetnost, da Zeleni cilji ne bodo doseZeni;

- vpliv posledice v primeru, ko zastavljeni cilji niso doseZeni.



6. 6len

Dfucktor AIPA lahko za uremilevanje nalog iz teh Pravil zadolfi enega ali veC zaposlenih v

AIPA, prav tako pa lahko sklene pogodbo s svetovalcem oziroma strokovnjakom, ki ni

zaposlen v AIPA.

7. Ilen

Ta Pravila so v skladu z 39. dlenom ZKUASP objavljena na spletnem mestu AIPA.

Ta Pravila zalnejo veljati z dnem njihovega sprejetja na skupldini AIPA.

V Ljubljani, dne 10.7.2018
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