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Skupni in celoviti model analize tveganj (CIRAM), ki ga je 
razvil Frontex je opisan v dveh dokumentih. Prvi (levo) na 
splošno opiše model, medtem ko drugi (desno) vsebuje 
navodila za njegovo praktično izvajanje z orisom same 
zgradbe in orodij za uporabo modela. Ta knjižica je pov-
zetek teh dveh dokumentov.
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Uvod

Cilj skupnega integriranega modela analize tveganja (CIRAM) 
je določiti jasno in pregledno metodologijo za analizo tvega-
nja, da se omogočita učinkovita izmenjava informacij in sode-
lovanje na področju varnosti meja. Skupni integrirani model 
analize tveganja naj bi spodbujal skupno razumevanje analize 
tveganja in pripomogel k večji usklajenosti pri upravljanju zu-
nanjih meja. Razvoj in izvajanje tega modela sta pravni zah-
tevi v skladu s členom 4 uredbe o ustanovitvi agencije Frontex.

Člen 4 uredbe Frontex
(ES 2007 / 04)

Analiza tveganja

Agencija razvije ter uporablja skupni integrirani model analize tveganja. 
Pripravi tako splošne kot ciljne analize tveganja, ki jih predloži Svetu 
in Komisiji. Agencija pri oblikovanju skupnega osnovnega učnega na-
črta za usposabljanje mejne straže upošteva rezultate skupnega in-
tegriranega modela analize tveganja.

Kaj pomeni skupni integrirani model analize 
tveganja?

Čeprav zakonodajalec ni zagotovil opredelitve pojmov, so se pri 
razvoju različice 2.0 uporabljale naslednje razlage:

„Skupni“ pomeni metodologijo, ki so jo razvile države članice 
in agencija Frontex ter jo je mogoče uporabljati na nacionalni 
ravni in ravni EU.

„Integrirani“ pomeni cilj agencije Frontex, ki je spodbujati skla-
dno upravljanje zunanjih meja za zagotovitev enotne in visoke 
ravni nadzora nad zunanjimi mejami. Integriran pristop k ana-
lizi tveganja omogoča povezovanje z drugimi organi pregona, 
ki delujejo na mejah, in drugimi organi, ki se ukvarjajo z vpra-
šanji priseljevanja, kot so carinska uprava, uradi za priseljeva-
nje in policija.

„Analiza tveganja“ pomeni sistematično preučevanje sestavin 
tveganja, ki je podlaga za sprejemanje odločitev.

„Model“ pomeni analitični okvir, ki zagotavlja skupno izrazo-
slovje in strukturo za analizo tveganja v državah članicah. To 
ni navodilo, ki bi zagotavljalo popolne rezultate.
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Pregled tveganja

Pri upravljanju zunanjih meja je tveganje opredeljeno kot ob-
seg in verjetnost grožnje, ki se pojavlja na zunanjih mejah, ob 
upoštevanju ukrepov na mejah in znotraj območja EU, ki ima 
vpliv na notranjo varnost EU, na varnost zunanjih meja, na op-
timalen pretok potnikov na mejnih prehodih ali ima humani-
tarne posledice.

Tako je mogoče ugotoviti, da ima tveganje v okviru upravljanja 
zunanjih meja tri sestavine: (1) grožnjo, ki bo ocenjena glede na 
njen obseg in verjetnost –, (2) ranljivost za grožnjo – oziroma 
stopnjo in učinkovitost odziva na grožnjo –, ter (3) vplive – ozi-
roma učinke, če bi se grožnja uresničila – na notranjo varnost 
EU in varnost zunanjih meja, pa tudi humanitarni vpliv in posle-
dice za učinkovito upravljanje dobronamernih prestopov meje.

Te tri sestavine niso ločene in jih ne smemo presojati v strogem 
zaporedju. Pravzaprav vsaka sestavina šteje za različen vidik, 
s katerega se preuči tveganje, tako da ocena ene sestavine za-
gotavlja osnovo za oceno drugih dveh sestavin.

Analiza tveganja vključuje referenčno obdobje – dan, teden, 
mesec ali leto – glede na raven odločanja, podlago katerega 
naj bi zagotovila. Tako bo na primer analiza tveganja na ravni 

mejnih prehodov oblikovana za lažje sprejemanje kratkoročnih 
odločitev, kot je razporejanje policistov za naslednji dan ali te-
den, medtem ko bo imela analiza tveganja, ki naj bi bila pod-
laga za odločanje v upravnem odboru agencije Frontex, letni 
časovni okvir.

Tveganje se ugotovi in nato oceni glede na stopnjo grožnje, ran-
ljivost in vpliv, nato se z njim seznani nosilce odločanja. Med-
tem ko so analitiki odgovorni za odkrivanje in oceno grožnje, 
so nosilci odločanja v okviru pristojnosti za odločanje odgo-
vorni za obvladovanje tveganj.

Primer: Analitiki agencije Frontex, odgovorni za strateška 
tveganja, o tveganjih obvestijo upravni odbor, da lahko ta 
odloči o razporeditvi letnega proračuna med različna tve-
ganja na podlagi ustreznih informacij. Analitiki tveganj na 
ravni mejnih prehodov o operativnem tveganju obvestijo 
vodjo mejnega prehoda, da lahko ta razporeja osebje, pri-
stojno za nadzor, na podlagi ustreznih informacij.

Natančna opredelitev verjetnosti, na primer z uporabo metod 
verjetnosti, ni vedno mogoča. Vseeno je koristno, da se za po-
dobno stopnjo verjetnosti dosledno uporablja isto izrazoslovje.
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TVEGANJE

ranljivostgrožnja vpliv

obseg in verjetnost
stopnja ranljivosti 

(EU, vstopna/ciljna država članica)
stopnja vpliva grožnje (EU, 

vstopna/ciljna država članica)

prepustnost meje (teren, infrastruktura, 
možnosti prehoda, tokovi migracij)

varnost (zunanjih) 
meja in notranja varnost

kdo, kje, kdaj

poti (težavnost in razdalja), 
dostopnost pomoči

trend in predvidevanja (porast, 
upad, stabilen trend, pretekli trend)

dejavniki spodbujanja 
nedovoljenih migracij

operativne aktivnosti (osebje, 
usposobljenost, zmožnost 

medsebojnega sodelovanja)

učinkovitost ukrepov

dejavniki privlačnosti 
nedovoljenih migracij

zmožnost obvladovanja prometa 
dobronamernih potnikov na meji

humanitarni učinki

načini nedovoljenega prehajanja meje 
(modus operandi)
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Grožnja

Grožnja je opredeljena kot sila ali pritisk na zunanje meje. Gro-
žnjo določata njen obseg in verjetnost.

Odkrivanje groženj pomeni sposobnost povzemanja, v najpri-
mernejši obliki za odločanje, podatkov in informacij, ki so bili 
poslani analitikom ali so jih ti zbrali. Obstaja veliko tehnik za od-
krivanje groženj, številne med njimi pa se med seboj dopolnjujejo.

Izčrpen opis vseh groženj bi bil predolg, da bi pomagal pri od-
ločanju. Splošno pravilo je, da se nosilci določanja po možnosti 
obvestijo o petih do desetih grožnjah. Včasih bo obravnavana 
samo ena grožnja.

Opis grožnje običajno vključuje opis načina delovanja, storilče-
vih ciljev, motivov in sposobnosti (kdo, kje, kdaj, koliko), gibanj 
in napovedi ter dejavnikov spodbujanja, ki vplivajo na njen ob-
seg in verjetnost.

Analitiki morajo nosilcem odločanja zagotoviti določeno oceno 
obsega grožnje, da je mogoče različne grožnje primerjati med 

seboj in določiti prednostne naloge. Tako je na primer obseg 
grožnje nezakonitega prehoda meje vzdolž zunanje meje zelo 
različen, od več tisoč na mesec v kriznih obdobjih v Sredoze-
mlju, pa do manj kot deset na leto vzdolž nekaterih odsekov 
zunanje meje. Če natančne meritve niso mogoče, se lahko upo-
rabijo relativne lestvice ali stopnje.

Ker naj bi z analizo zagotovili podlago za odločanje in učinke od-
ločitev v prihodnosti, je analiza grožnje že sama po sebi usmer-
jena v prihodnost in se mora nanašati na verjetnost v danem 
časovnem obdobju. Ocena verjetnosti grožnje je del informa-
cij, ki pomagajo pri odločanju.

Tako mora analitik na primer navesti, da je grožnja nezako-
nitega prehoda meje med mejnim prehodom A in mejnim 
prehodom B glede na pretekle dokaze in razpoložljive obve-
ščevalne podatke zelo verjetna, medtem ko je med mejnim 
prehodom B in mejnim prehodom C malo verjetna. Nosilci 
odločanja lahko na podlagi teh informacij prednostno raz-
poredijo vire na območje med mejnima prehodoma A in B.
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Izrazoslovje za oceno verjetnosti grožnje

Stopnja verjetnosti Merjenje (odstotno ocenjevanje) verjetnosti
(ni vedno mogoče) Fraze verjetnosti

Zanesljivo 100-odstotna verjetnost
Ni dvoma, 
da se bo zgodilo.

Skoraj zanesljivo 93-odstotna verjetnost (s toleranco 6%)
Skoraj popolnoma je verjetno, 
da se bo 
zgodilo.

Zelo verjetno 75-odstotna verjetnost (s toleranco 12%)
Zelo je verjetno, 
da se bo zgodilo.

Verjetno 50-odstotna verjetnost (s toleranco 10%)
Ravno toliko možnosti, da se bo zgodilo, 
kot da se ne bo zgodilo.

Malo verjetno 30-odstotna verjetnost (s toleranco 10%)
Malo možnosti, da se bo zgodilo. 
Obstaja določena stopnja dvoma, 
da se bo zgodilo.

Zelo malo verjetno 7-odstotna verjetnost (s toleranco 5%)

Zelo malo je možnosti, da se bo zgodilo. 
Skoraj nemogoče je, da se bo zgodilo. 
Možnosti dogodka 
so minimalne.

Ničelna verjetnost 0-odstotna verjetnost
Ni možnosti, 
da bi se 
zgodilo.
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Ranljivost

Ranljivost je opredeljena kot zmožnost sistema, da zmanjša 
tveganje.

Ranljivost ni ranljivost kriminalnih združb, kar je pogosta opre-
delitev v literaturi s področja kriminalistično-obveščevalne de-
javnosti. Gre namreč za opis stopnje zmožnosti vzpostavljenih 
sistemov, da zaznajo ali preprečijo grožnjo.

Med glavnimi dejavniki, ki vplivajo na ranljivost, so zemljepisne 
značilnosti mejnih območij, ki segajo od puščavskih predelov do 
gosto naseljenih mestnih območij. Prav tako je pomemben po-
datek, ali je za nadzor nad posameznim odsekom meje na voljo 
nekaj deset ali več sto članov osebja. Če analitik ve, kakšne so 
zmogljivosti na terenu, lažje ugotovi razloge za gibanje, opa-
ženo v podatkih, ki se redno zbirajo. Tako je na primer poveča-
nje števila odkritih nezakonitih prehodov meje lahko posledica 

povečanja števila poskusov prehoda meje ali povečanja števila 
oseb, ki lahko odkrijejo nezakonite priseljence.

Ranljivost zadeva področja, ki jih je pogosto mogoče natančno 
preučiti in za katera je mogoče izdelati razumno natančne ocene, 
na primer na podlagi evidenc osebja ali inventarja opreme, ki 
je na voljo na ravni mejnega prehoda. V praksi lahko že kazal-
niki sprememb skozi čas pokažejo, v katero smer se razvijajo 
uvedeni ukrepi.

Analitiki bi morali imeti na voljo orodja, s katerimi bi nosilcem 
odločanja pokazali, kateri odseki meje so najbolj izpostavljeni 
posameznim grožnjam, s čimer bi omogočili hiter odziv na do-
godke. Podobno bi morali nosilci odločanja razumeti izrazo-
slovje, ki ga analitiki uporabljajo za oceno stopnje ranljivosti. 
Zato je pomembno, da analitik, tako kot v spodaj predlaganih 
primerih, opredeli različne stopnje ranljivosti.
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Primer kvalitativnih ocen stopnje ranljivosti za njene različne vidike

Stopnja Prepustnost meje Operativne zmogljivosti in pravni 
odzivi

Dejavniki spodbujanja: velike 
skupnosti v državah članicah, 
mnenje, da je mogoče z goljufijo 
zlahka priti do mednarodne zaščite in 
ugodnosti socialnega varstva

Zelo visoka ranljivost
Pri tej grožnji se izkoriščajo teren ali 
naravne razmere na zunanji meji

Za obravnavo te grožnje niso na voljo 
pristojnosti ali pravni odzivi

Prisotni so vsi ti dejavniki

Visoka ranljivost
Teren ali naravne razmere na zunanji 
meji spodbujajo nastanek te grožnje

Za obravnavo te grožnje je na voljo malo 
pristojnosti ali pravnih odzivov

Prisotnih je več dejavnikov

Srednja ranljivost
Teren ali naravne razmere ne vplivajo na 
nastanek te grožnje

Za obravnavo te grožnje je na voljo 
zmerno število pristojnosti ali pravnih 
odzivov

Prisoten je eden od teh dejavnikov

Nizka ranljivost
Teren ali naravne razmere preprečujejo 
nastanek te grožnje

Za obravnavo te grožnje je na voljo 
dovolj pristojnosti ali pravnih odzivov

Prisoten ni nobeden od teh dejavnikov
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Vpliv

Vpliv je opredeljen kot učinek grožnje na notranjo varnost 
in varnost zunanjih meja. Vplivi so lahko opredeljeni tudi kot 
učinki na optimalen pretok potnikov čez mejo in v smislu hu-
manitarnih posledic.

Ohranjanje varnosti na mejah in notranje varnosti EU je glavni 
cilj, na katerem temelji delo agencije Frontex in mejnih orga-
nov držav članic. Tveganja se zato ocenjujejo glede na njihov 
vpliv na varnost na mejah in notranjo varnost.

Del ocene vključuje presojo vpliva na sposobnost upravljanja pre-
toka potnikov, da se zagotovi optimalen pretok oseb, ki presto-
pajo mejo, kot je navedeno v Zakoniku o schengenskih mejah.

Mejni policisti so pogosto tudi prvi organi, s katerimi pride v 
stik oseba, ki potrebuje mednarodno zaščito. Temeljne pravice 
dajejo podlago in usmeritev za operativne in analitične dejav-

nostim agencije Frontex in v okviru tega se skrbno preuči hu-
manitarni vpliv tveganj, ki jih odkrije enota za analizo tveganja.

Če ni na voljo kvalitativnih ali kvantitativnih ocen, je mogoče 
vpliv izmeriti na podlagi opisa rezultatov induktivne analize 
(„strokovno mnenje“) ali analize scenarija. Tako kot za druge 
vrste ocene je koristno jasno opredeliti različne stopnje vpliva, 
ki se uporabljajo v oceni.

Primer kvalitativnih ocen stopnje vpliva, povezanega z ne-
zakonitim priseljevanjem

Vpliv Kritičen Zelo pomemben Pomemben Nizek

Izguba 
človeških 
življenj

Človeška življenja 
so ogrožena v 
večini primerov 
(npr. > 75%)

Človeška življenja 
so ogrožena v 
veliko primerih 
(npr. 20% < x < 75%)

Človeška življenja 
so ogrožena v 
zmernem številu 
primerov (< 20%)

Ni vpliva na 
človeška življenja
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Ocena tveganja

številčni opis tveganja, na primer v odstotkih, bi lahko pri nosil-
cih odločanja ustvaril napačen vtis o natančnosti. Kvantitativne 
ocene stopenj tveganja se bodo uporabljale samo za posebne 
primere, v katerih je na voljo veliko podatkov, rezultate pa je 
mogoče sčasoma potrditi. Za upravljanje meja to najverjetneje 
ne velja, zato bi se morali analitiki opreti predvsem na kvalita-
tivne opise tveganj.

Večinoma se je priporočljivo opreti na kvalitativne ocene in 
razvrstiti tveganja v kategorije pomembnosti. Za izbiro šte-
vila stopenj tveganja in utemeljitev presoje tveganja je odgo-
voren analitik.

Obstajajo najrazličnejši izrazi za opis stopenj tveganja, spo-
dnji primeri ponujajo le nekaj smernic. Opisi stopenj tveganja 
so ključni rezultat postopka analize tveganja in bistveno sred-
stvo v postopku odločanja. Analitiki morajo upoštevati, da nji-
hovo delo vpliva na odločanje, zato bi si morali prizadevati za 
čim bolj jasne opise in razlage.

Primer treh stopenj tveganja

Stopnja 
tveganja Opis

Majhna

Sprejemljivo tveganje. Posledica je obvladljiva, 
ranljivost je sprejemljiva. Grožnjo moramo 
spremljati, da zaznamo spremembe stopnje 
tveganja.

Srednja

Še vedno razmeroma sprejemljivo tveganje, vendar 
posledice ne moremo z lahkoto obvladovati 
z obstoječimi zmogljivostmi sistema. Majhna 
sprememba obsega grožnje lahko ogrozi 
učinkovitost ukrepov za obvladovanje situacije. 
Razvoj grožnje je potrebno redno spremljati 
in obenem sproti ocenjevati, ali je treba izvesti 
dodatne ukrepe.

Velika
Tveganje ni sprejemljivo. Posledic ne moremo 
ustrezno obvladovati z obstoječimi zmogljivostmi in 
brez dodatnih ukrepov za zmanjševanje tveganja.



Frontex · Skupni integrirani model analize tveganja

12

[Vsebina]

Zbiranje podatkov in informacij

Učinkovitost analize tveganja je odvisna od dostopa do za-
dostnih podatkov in informacij. Zbiranje podatkov in informacij 
je skupna naloga analitičnih enot in drugih subjektov, ki zbirajo 
podatke. Podatke in informacije je mogoče pridobiti iz različnih 
virov, taki podatki pa so lahko zaupni ali javno dostopni.

Podatki (metrični) se v oceni tveganja najpogosteje uporabl-
jajo za opisovanje vzorcev in gibanj ter obsega grožnje, vklju-
čeni pa so lahko tudi kot del ocene ranljivosti ali ocene vpliva.

Na nacionalni ravni so med možnimi viri lahko dostopnih 
podatkov:
 ◆ specializirane zbirke podatkov, kot so VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ zbirka podatkov, ki beleži pretok potnikov;
 ◆ evidenca o številu uradnikov.

Na ravni agencije Frontex se od leta 2008 v okviru Frontexove 
mreže za analizo tveganja mesečno zbirajo podatki o: odkri-
tjih nezakonitih prehodov izven mejnih prehodov; odkritjih ne-
zakonitih prehodov s skrivanjem v vozilu na mejnem prehodu; 
odkritjih oseb, za katere se sumi, da so organizatorji nezako-
nitih prehodov; odkritjih nedovoljenega prebivanja; zavrnitvah 
vstopa; prošnjah za mednarodno zaščito; odkritjih zlorab do-
kumentov; izdanih odločbah o vrnitvi in učinkovitem vračanju.

Informacije (nemetrični podatki) so bistvene za ugotavljanje in 
opredelitev tveganj, groženj, ranljivosti in učinkov.

Na nacionalni ravni so med možnimi viri lahko dostopnih 
podatkov:
 ◆ nacionalne zbirke podatkov, ki beležijo podatke o potnikih 

(država izvora, razlog za prihod, potovalne informacije, tip 
vozila ob prehodu meje itd.);

 ◆ zbirke podatkov organov za kazenski pregon, vključno s po-
datki o iskanih osebah, kazenska evidenca, evidenca o prije-
tih osebah, obveščevalni podatki, ukradeni dokumenti itd.;

 ◆ poročila z analizo ali slikami o razmerah in odprti viri.

Na ravni agencije Frontex se od leta 2008 v okviru Fron-
texove mreže za analizo tveganja zbirajo dvomesečna ana-
litična poročila, ki državam članicam zagotavljajo povzetek 
analize za štiri področja: o tretjih državah, o stanju na dr-
žavni meji, o nezakonitem prebivanju v EU in o institucio-
nalnih spremembah na nacionalni ravni.
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Ocenjevalna shema za preverjanje zanesljivosti 
informacij

Uvedeni so številni sistemi preverjanja zanesljivosti informacij, 
najpogostejša pa je ocenjevalna shema za preverjanje zaneslji-
vosti informacij 4×4. V tej shemi se informacije in podatki oce-
nijo z dveh vidikov, prvi se nanaša na zanesljivost vira informacij 
ali podatkov, drugi pa na veljavnost informacij ali podatkov. Ta 
dva vidika se ocenita na podlagi naslednje 4-stopenjske lestvice:

Ocena zanesljivosti vira

Ocena Opis

A
Nikakršnega dvoma ni o pristnosti, zanesljivosti in 
verodostojnosti vira, če informacije priskrbi vir, ki se je v 
preteklosti vedno izkazal za zanesljivega

B Vir, katerega informacije so se večinoma izkazale za zanesljive

C
Vir, katerega informacije so se večinoma izkazale za 
nezanesljive

X Zanesljivosti vira ni mogoče oceniti

Ocena veljavnosti informacij in podatkov

Ocena Opis

1
Informacije, o katerih točnosti ni dvoma in so pogosto 
potrjene iz drugih virov

2
Informacije, ki so viru osebno poznane, niso pa osebno 
poznane uradniku, ki jih je prenesel naprej

3
Informacije, ki viru osebno niso poznane, vendar jih potrjujejo 
druge informacije, ki so bile že zabeležene

4
Informacije, ki viru osebno niso poznane in jih ni mogoče 
potrditi

Tako se na primer informacije, ki prihajajo od zanesljivega 
vira (z oceno A) in so ocenjene kot točne (z oceno 1), navedejo 
kot informacije „A1“. Informacije od vira, ki ga ni mogoče oce-
niti in je v bistvu neznan, se navedejo kot informacije „X4“.
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Primeri dokumentov, ki jih je oblikovala enota za 
analizo tveganja agencije Frontex

Letna analiza tveganja
Letno poročilo o razmerah na področju nezakonitega priselje-
vanja v predhodnem letu, obeti in priporočila za prihodnost, 
podpora načrtovanju operativnih dejavnosti agencije Frontex 
za naslednje leto.

Polletna analiza tveganja

Polletna dopolnitev letne analize tveganja, ki po potrebi vklju-
čuje pregled in prilagoditev priporočil.

Četrtletna analiza tveganja

Četrtletno poročilo s povratnimi informacijami in analizo gi-
banj na področju nezakonitega priseljevanja na podlagi izme-
njave informacij v okviru Frontexove mreže za analizo tveganja.

Ciljna analiza tveganja

Analitično poročilo, osredotočeno na točno določen pojav ali 
geografsko območje; npr. nezakonito priseljevanje Iračanov 
v EU ali vpliv finančne krize na nezakonito priseljevanje v EU.

Taktično osredotočena ocena
Analitično poročilo v podporo načrtovanju posebne skupne 
operacije.

Tedensko analitično poročilo

Tedenska analiza informacij, zbranih med določeno skupno 
operacijo, za operativno skupino in organe države gostiteljice.
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Obveščevalni cikel

Obveščevalni podatki sestavljajo jedro analize tveganja, opre-
deljeni pa so kot vse informacije, prejete ali ustvarjene, ki se na-
našajo na eno od sestavin tveganja, torej so povezane z grožnjo, 
ranljivostjo ali vplivom.

V okviru nadzora meje se obveščevalni podatki običajno nana-
šajo na informacije o dogajanju na posameznem mejnem pre-
hodu, zlasti nezakonitih dejavnostih, ki jih je mogoče uporabiti 
za operativne namene. Primeri obveščevalnih podatkov na pod-
ročju varnosti državnih meja vključujejo informacije o osebah, 
ki nameravajo nezakonito prestopiti mejo, ali informacije o po-
sameznih pošiljkah drog.

Strukturiran obveščevalni postopek se imenuje obveščevalni ci-
kel, to je opredeljiv cikel, ki zagotavlja učinkovitost dejavnosti 
organov pregona na podlagi sistema kontrol in ravnotežij.

1.
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in odrejanje 
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Ustanovitev enote za analizo tveganja v državah 
članicah

Vsaka posamezna država članica se spodbuja k ustanovitvi in 
ohranitvi enote za analizo tveganja.

Enota za analizo tveganja je pristojna za zbiranje informacij, 
povezanih z varnostjo meje in splošneje z notranjo varnostjo 
EU. Za te namene bodo enote za analizo tveganja pripravl-
jale in razširjale analitična poročila in ocene. To bo vključevalo 
splošne ali posebne trende, poti, načine delovanja in prevozna 
sredstva, ki se uporabljajo za kriminalne dejavnosti, ter more-
bitno vpletenost mrež organiziranega kriminala.

Enote za analizo tveganja so odgovorne za posredovanje infor-
macij, ki bi lahko vplivale onkraj meja njihove države članice, 
agenciji Frontex in zadevnim državam članicam. Sodelovanje je 
nepogrešljivo za učinkovito upravljanje zunanjih meja.

Učinkovito upravljanje enote za analizo tveganja je ključno za 
kakovost analitičnih dejavnosti. Vodje enot za analizo tvega-
nja imajo tako številne odgovornosti, povezane z vodenjem, ki 
vključujejo:
 ◆ vodenje in upravljanje virov;
 ◆ povezovanje z drugimi zainteresiranimi agencijami / oddelki;
 ◆ delovanje v vlogi stika med nacionalnimi in mednarodnimi 

organi;

 ◆ spodbujanje povezovanja, sodelovanja ter izmenjavanja in-
formacij in obveščevalnih podatkov;

 ◆ prispevanje k načrtovanju dejavnosti in določanju predno-
stnih nalog;

 ◆ iskanje rešitev za odpravo morebitnih težav ali pomanjkljivosti;
 ◆ posodabljanje in spreminjanje delovnih metod enote;
 ◆ sprejemanje vseh drugih pobud, s katerimi bi bilo mogoče 

okrepiti delovanje enote za analizo tveganja.
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Tehnike ocenjevanja

Za različne analitične namene je mogoče uporabiti najrazlič-
nejše tehnike ocenjevanja. Izbira tehnike je odvisna od razpolo-
žljivih podatkov in informacij, vrste odločanja, ki naj bi temeljilo 
na analizi, in časa, ki je na voljo za pripravo analize, pa tudi od 
analitikovega poznavanja tehnik. Kot smernica je spodaj opi-
san izbor najpogostejših in vsestransko uporabnih metod, ven-
dar njihov seznam ni izčrpen. Analitiki morajo izbrati tehniko, 
ki so je najbolj vajeni in s katero so predhodno dosegali naj-
boljše rezultate. Za pripravo različnih obveščevalnih izdelkov, 
kot so ocene groženj, ranljivosti in vpliva, je mogoče uporabiti 
različne tehnike.

Zbiranje zamisli (možganska nevihta): zbiranje zamisli je upo-
rabna domišljijska tehnika, ki vključuje spodbujanje tekoče raz-
prave med skupino poučenih udeležencev. Ker je pri tej tehniki 
velik poudarek na domišljiji in medsebojni izmenjavi zamisli, je 
posebej koristna, ko ni na voljo nikakršnih podatkov ali ko se je 
priporočljivo oddaljiti od ustaljenega razmišljanja.

Privabljanje strokovnjakov: ta metodologija zagotavlja mož-
nosti za strukturno vključevanje strokovnjakov na ključna pod-
ročja, ki so pomembna za varnost meja (nezakonito priseljevanje, 
kazniva dejanja in terorizem). Vključuje prilagojen pristop k 
razširitvi baze znanja in je večinoma kvalitativna. Nekatere 
kvantitativne metode je mogoče združiti (na primer s prošnjo 
strokovnjakom, da razvrstijo grožnje).

Analiza vzorcev in trendov: pristop, ki lahko združuje različna 
orodja. Pri tej metodologiji je pomemben dostop do preteklih 
podatkov (statističnih podatkov o preteklih dogodkih).

Ankete: ta tehnika je v glavnem osredotočena na raziskovanje 
ranljivosti (z uporabo naravoslovnega pristopa z ekstrapolacijo 
glede na splošno populacijo na podlagi tehnik prijetja / ponov-
nega prijetja, to je število prijetih storilcev čezmejnih kazni-
vih dejanj v primerjavi s skupnim številom storilcev čezmejnih 
kaznivih dejanj, ki se izmuznejo v danem obdobju). Te informa-
cije so koristne tudi za analizo groženj.
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Slovarček ključnih pojmov

Analiza: preučitev tveganja, grožnje, ranljivosti ali vpliva, na 
podlagi katere jih je mogoče odkriti, opisati in oceniti.

Ocena: analitična presoja pomembnosti ugotovljenih tveganj, 
groženj, ranljivosti ali vpliva.

Zunanje meje: meje držav članic EU z državami, ki niso čla-
nice EU. Posledično se to nanaša tudi na meje med državami, 
pridruženimi Schengenskemu sporazumu, in državami, ki niso 
članice EU. Tako je na primer meja Poljske z Ukrajino zunanja 
meja, posledično pa je tudi meja med Norveško in Rusijo zu-
nanja meja. Nasprotno pa meje med Švedsko in Norveško ali 
med Francijo in Združenim kraljestvom (z vlakom), Madžar-
sko in Romunijo ali Španijo in Portugalsko niso zunanje meje.

Vpliv: vpliv je opredeljen kot učinek grožnje na notranjo var-
nost in varnost zunanjih meja. Vplivi so lahko opredeljeni tudi 
kot učinki na optimalen pretok potnikov čez mejo in v smislu 
humanitarnih posledic.

Kazalnik: pomeni posamezni podatek, ki deluje kot pokaza-
telj ali namig v smislu predloga, pogoja ali statusa. Tako lahko 
na primer kazalnik kaže na določen dogodek ali dejavnost, ki 
poteka, ali sklop pogojev za nastanek takega dogodka, ali pa 
pokaže morebitne namene ciljne osebe. Koristnost in prepri-
čljivost kazalnikov je najbolje zagotoviti tako, da se razvijejo, 
zberejo in ocenijo kot „sklopi“.

Informacije: neocenjeno gradivo kakršne koli vrste, tudi pri-
dobljeno iz pripomb, poročil, obdolžitev in govoric, fotografij 
in drugih virov, na podlagi katerih je mogoče z obdelavo dobiti 
obveščevalne podatke.

Obveščevalni podatki: kakršne koli informacije, prejete ali 
ustvarjene, ki se nanašajo na eno od sestavin tveganja, torej so 
povezane z grožnjo, ranljivostjo ali vplivom. Ali bolj praktično, 
v okviru nadzora meje se obveščevalni podatki običajno na-
našajo na informacije o posebnih dogodkih pri prehodu meje, 
zlasti nezakonitih dejavnostih, ki jih je mogoče uporabiti za 
operativne namene.

Tveganje: pri upravljanju zunanjih meja je tveganje opredeljeno 
kot obseg in verjetnost grožnje, ki se pojavlja na zunanjih me-
jah, ob upoštevanju ukrepov na mejah in znotraj območja EU, 
ki ima vpliv na notranjo varnost EU, na varnost zunanjih meja, 
na optimalen pretok potnikov na mejnih prehodih ali ima hu-
manitarne posledice.

Enota za analizo tveganja: pri upravljanju zunanjih meja je to 
organizacijska enota (celica, oddelek itd.), pristojna za izvaja-
nje dejavnosti analize tveganja, da se upravi zagotovijo opozo-
rila / ocene / poročila o vprašanjih, povezanih z varnostjo meja, 
nezakonitim priseljevanjem, nezakonito trgovino z ljudmi in ti-
hotapljenjem oseb.
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Pomoč pri nezakonitem prehodu: v nasprotju z opredelitvijo 
pojma trgovina z ljudmi in v skladu z opredelitvijo iz konven-
cijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu (UN TOC) se izraz „pomoč pri nezakonitem prehodu“ 
na splošno nanaša na dogodek, v katerem se pomočnik in ne-
zakoniti migrant sporazumeta o sodelovanju pri izogibanju 
nadzora prestopa meje z namenom doseganja skupne koristi.

Trgovina z ljudmi: na kratko trgovina z ljudmi pomeni nezako-
nito trgovanje z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja otrok 
v komercialne namene in / ali prisilnega dela. Ta pojem je v kon-
venciji Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu opredeljen na dolgo.

Grožnja je opredeljena kot sila ali pritisk na zunanje meje. Gro-
žnjo določata njen obseg in verjetnost. Analitik mora opisati, 
kateri postopki ali dejavniki zunaj in znotraj EU vplivajo na ob-
seg in verjetnost grožnje.

Ranljivost je opredeljena kot zmožnost sistema, da zmanjša tve-
ganje. Ranljivost se razume v smislu dejavnikov na mejah ali v 
EU, ki bi lahko povečali ali zmanjšali obseg ali verjetnost grožnje.
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