
Nasilje na podlagi spola

Merjenje feminicida v  
Sloveniji

Feminicid
Feminicid lahko razumemo kot skrajnost neprekinjene-
ga nasilja nad ženskami, ki se dogaja v vseh državah 
članicah Evropske unije (1). Med državami članicami in 
drugje po svetu ne obstaja standardna dogovorjena 
opredelitev pojma feminicid. Zaradi neenotne oprede-
litve prihaja do težav pri merjenju feminicida, ki posta-
ne neviden med splošnimi podatki o umorih (2). Splošni 
pojem feminicida se nanaša na ubijanje žensk ali deklet 
zaradi njihovega spola. V Dunajski deklaraciji Združe-
nih narodov o feminicidu (3) so bile prvič opredeljene 
različne vrste feminicida, ki vključujejo:
• umore žensk zaradi partnerskega nasilja;
• mučenje in do žensk sovražno pobijanje žensk;
• ubijanje žensk in deklet v imenu časti;
• ciljno usmerjeno ubijanje žensk in deklet v okviru 

oboroženega spopada;
• ubijanje žensk v povezavi z doto;
• ubijanje žensk in deklet zaradi njihove spolne 

usmerje nosti in spolne identitete;
• ubijanje staroselskih in avtohtonih žensk ter deklet 

za radi njihovega spola;
• detomore deklic in feticid na podlagi izbire spola;
• smrti, povezane s pohabljanjem spolovil;
• obtožbe glede čarovništva;
• druge vrste feminicida, povezanega s tolpami, 

 organiziranim kriminalom, preprodajalci drog ter 
trgovino z ženskami in dekleti ter širjenjem oseb-
nega orožja.

Feminicid v Sloveniji 
V slovenskem Kazenskem zakoniku feminicid ali ubijanje žensk ni 
opredeljeno. Kljub temu lahko tovrstno kaznivo dejanje urejajo 
druge določbe slovenskega kazenskega prava. Upoštevna člena 
za prepoznavo primerov feminicida sta med drugim člena 115 in 
116 (4).
Člen 115 – Uboj
(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od petih do 
petnajstih let.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka dvoje ali več oseb, ki so 
se združile zato, da bi storile uboj, se storilec kaznuje s kaznijo od 
desetih do petnajstih let.
Člen 116 – Umor
Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje:
(1) na grozovit ali zahrbten način;
(2) zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti 
ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev državnih tožilcev 
ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali priča-
nja v sodnem postopku;
(3) zaradi kršitve enakopravnosti;
(4) iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril 
kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz 
kakšnih drugih nizkotnih nagibov;
(5) z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi za storitev takih dejanj;
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Člen 117 – Uboj na mah
Člen 118 – Povzročitev smrti iz malomarnosti

O študiji
Sistemi za zbiranje podatkov se med posameznimi državami 
članicami EU precej razlikujejo, saj uporabljajo različne vire. Da 
bi inštitut EIGE izboljšal zbiranje upravnih podatkov o feminici-
du, si prizadeva oblikovati kazalnike, ki lahko uskladijo postop-
ke zbiranja podatkov v vseh jurisdikcijah držav članic.
Od različnih zainteresiranih strani je pridobil informacije s po-
močjo vprašalnika, ki ga je poslal pošiljateljem uradnih podat-
kov, in spletne ankete, ki so jo izpolnili nacionalni strokovnjaki. 
Končni cilj je opredeliti sistem klasifikacije feminicida s skupaj 
dogovorjenimi spremenljivkami, ki ga lahko uporabijo vse dr-
žave članice EU.

Metodologija zbiranja podatkov
Inštitut EIGE je zaradi pomanjkanja primerljivih podatkov o 
nasilju nad ženskami oblikoval 13 kazalnikov z enotnimi opre-
delitvami več oblik partnerskega nasilja, feminicida in posilstva 
(5). Objavljeno je bilo podrobno poročilo o metodologiji zbira-
nja, sporočanja in preverjanja veljavnosti podatkov skupaj s 
podrobnimi metapodatki po državah (6). Podatki, predstavlje-
ni v tem informativnem pregledu, se nanašajo na kazalnik 9 o 
partnerskem nasilju: Women victims of intimate feminicide (aged 
18 and over) committed by a male intimate partner (aged 18 and 
over), as a share of the women victims of homicide aged 18 and 
over (Ženske žrtve feminicida (stare 18 let in več), ki ga stori 
njen intimni partner (star 18 let in več), kot delež žensk, žrtev 
umora, starih 18 let in več). Podatki so dostopni v zbirki stati-
stičnih podatkov inštituta EIGE po spolu (https://eige.europa.
eu/sl/in-brief). 

(1) Ta informativni pregled zajema podatke, preden je Združeno kraljestvo zapustilo EU, zato omenjanje držav članic EU vključuje Združeno kraljestvo.
(2) Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (2017), Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence (Glosar opredelitev posilstva, feminicida 

in partnerskega  nasilja), EIGE, Vilna.
(3) Ekonomski in socialni svet ZN (2012), Vienna Declaration on Femicide (Dunajska deklaracija o feminicidu), ZN, New York (https://www.unodc.org/documents/

commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf ).
(4) Za več informacij glej kazalnik 9 v zbirki statističnih podatkov po spolu (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv)  

Kazenski zakonik Republike Slovenije (https://www.legislationline.org/download/id/9232/file/SLOV_CC.pdf ).
(5) Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (2017), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate partner violence (Terminologija in 

kazalniki za zbiranje podatkov: Posilstvo, feminicid in partnersko nasilje), EIGE, Vilna.
(6) Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (2020), Intimate Partner Violence: Data collection methodology (Partnersko nasilje: Metodologija zbiranja podatkov), 

EIGE, Vilna.

https://eige.europa.eu/sl/in-brief
https://eige.europa.eu/sl/in-brief
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv
https://www.legislationline.org/download/id/9232/file/SLOV_CC.pdf
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Partnerski feminicid v Evropi
Gledano s statističnega vidika in na podlagi mednarodne klasi-
fikacije kaznivih dejanj za statistične namene (ICCS) Urad Zdru-
ženih narodov za droge in kriminal (UNODC) poudarja, da je 
naklepni umor žensk, ki ga storijo intimni partnerji ali družinski 
člani, najbolj prevladujoča oblika feminicida (7). UNODC ocenju-
je, da v Evropi (8) intimni partnerji naklepno ubijejo 29 % žensk, 
ki so žrtve umora (9).

 Ženske, ki so žrtve naklepnega 
umora v Evropi

 Ženske, ki so žrtve partnerskega 
umora v Evropi

29 %

2017

Partnerski feminicid v Sloveniji
S statističnega vidika je delovna opredelitev izraza, ki jo 
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) uporablja za fe-
minicid, „smrt ženske, ki jo povzroči intimni partner, in smrt 
ženske kot posledica za ženske škodljive prakse. Intimni 
partner je nekdanji ali sedanji zakonec ali partner ne glede 
na to, ali storilec ima ali je imel skupno prebivališče z žrtvi-
jo“. V Sloveniji bi bila večina feminicidov zajeta z navedenimi 
členi Kazenskega zakonika. Glede na podatke Uprave krimi-
nalistične policije je bilo leta 2017 14 žensk (10) žrtev umora 
ali poskusa umora (11), polovica izmed njih pa je bila žrtev 
partnerskega feminicida (n = 7) (12).

 Ženske, ki so žrtve (nepartnerskega) 
umora ali poskusa umora v Sloveniji

 Žrtve partnerskega feminicida ali poskusa 
partnerskega feminicida v Sloveniji

50 %

2017

Ženske, ki so žrtve umora in partnerskega feminicida v Sloveniji
Uradne upravne podatke, uporabljene na sliki 1, zbira Uprava 
kriminalistične policije. Inštitut EIGE je zbral podatke o umorih 
in partnerskem feminicidu za obdobje 2014–2018.

Slika 1 zajema podatke o številu žensk, ki so bile žrtve umora 
in partnerskega feminicida, vključno s poskusi. Lahko sklene-
mo, da se je število umorov žensk med posameznimi leti pre-
cej razlikovalo, hkrati pa število žrtev partnerskega feminicida 
 ostaja od leta 2014 precej nespremenljivo (z rahlim upadom 
leta 2018).

Vrsta razmerja med žrtvijo in storilcem
Uprava kriminalistične policije zbira podatke o vrsti intimnega 
razmerja med žrtvijo in storilcem v skladu z naslednjimi razvr-
stitvami: (i) partner, (ii) zakonec, (iii) nekdanji partner in (iv) nek-
danji zakonec.

Vir: zbirka statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE.
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Slika 1: Ženske, ki so žrtve umora in partnerskega 
feminicida (vključno s poskusi) v Sloveniji

Zbiranje upravnih podatkov o feminicidu

Kaj so upravni podatki? Upravni podatki se zbirajo za evidentiranje, organiziranje in spremljanje (13). 
Upravni podatki o feminicidu se lahko pridobijo od različnih institucij, in sicer tistih, ki so vključene v kazen-
ske preiskave, pregone, kaznovanje storilcev in zagotavljanje podpore žrtvam, tj. od institucij v policiji in 
pravosodju. Ti podatki lahko zajemajo informacije o razširjenosti in vrstah feminicida, značilnostih žrtev, 
storilcev in njihovih razmerij, značilnostih in nagibih za kazniva dejanja ter podatke o kazenskem postopku.

(7) Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) (2019), Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls (Svetovna študija o 
 umorih – s spolom pove- zano ubijanje žensk in deklet), UNODC, Dunaj.

(8) Podatki urada UNODC vključujejo evropske jurisdikcije, ki niso države članice EU. Ocena deleža žensk, ki so bile žrtve partnerskega feminicida, ki bi bila omeje-
na le na države članice EU, ne obstaja.

(9) Pri sporočanju podatkov urada UNODC se uporablja izraz „umor“, ker gre za izraz, uporabljen v prvotnem viru (str. 17). Nagibi, povezani s spolom, niso 
evidentirani, ker ne obstaja standardizirana opredelitev tega pojma. Kljub temu je iz poročila razvidno, da ti podatki količinsko izražajo pomemben delež vseh 
povzročenih smrti žensk in deklet v povezavi s spolom.

(10) Namesto izraza „ženska“ je uporabljen izraz „ženski“, ker ni vedno mogoče razdružiti podatkov po starosti žrtev, kar pomeni, da je žrtev lahko ženska ali dekle, 
mlajše od 18 let.

(11) Izraz „umor“ se uporablja, ker nagibi, povezani s spolom, pri posameznih naklepnih umorih niso evidentirani, zaradi česar ni mogoče vsake povzročitve smrti 
opredeliti kot feminicid.

(12) Podatki so na voljo na: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata.
(13) Agencija ZN za ženske (2020), A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women (Sinteza dokazov o zbiranju in 

uporabi upravnih podatkov o nasilju nad ženskami), Agencija ZN za ženske, New York.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
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Da se oblikovalcem politik pomaga oblikovati učinkovite politi-
ke za boj zoper feminicid, je treba razumeti naravo in razširje-
nost težave. V ta namen je ključno zbiranje primerljivih podat-
kov o feminicidu po državah članicah (14). Zlasti je pomembno, 
da policija ali sodstvo ugotovi nagib za povzročitev smrti in da 
se to nato pretvori v standardizirane statistične podatke. ICCS 
je standardizirano orodje za pridobitev primerljivih upravnih 
podatkov. Kljub temu ne vsebuje spremenljivke glede nagiba v 

povezavi s spolom. To pomeni, da izraza feminicid ni mogoče 
pravilno uporabiti v praksi, kar preprečuje zbiranje podatkov, 
ki popolnoma zajamejo ta pojav. Z zbiranjem podatkov o femi-
nicidu bi težava postala vidnejša, kar bi okrepilo politično voljo 
za njeno odpravo. Poleg tega upravni podatki o feminicidu dr-
žavam omogočajo, da spremljajo gibanja skozi čas in ocenijo 
uspešnost ukrepov.

Kateri upravni podatki o feminicidu so na voljo v Sloveniji?
Opredelitev feminicida in razpoložljivost podatkov

Opredelitev feminicida, uporabljena za statistične namene Ne

Zbiranje podatkov o feminicidu Da, uradni podatki

Podatke o feminicidu v Sloveniji zbira samo ena institucija: 
Uprava kriminalistične policije (15). Če so bili podatki o femini-
cidu v tem informativnem pregledu pridobljeni od te institu-

cije, je to navedeno z (a). Obstajajo lahko tudi druge institucije 
ali raziskovalci, ki zbirajo in proučujejo podatke o feminicidu v 
Sloveniji.

Institucija (a)
Uprava kriminalistične policije

Vrsta zbiranja podatkov Uradno

Vir podatkov Policijske kazenske preiskave

Faza, v kateri je umor opredeljen kot feminicid Med analizo podatkov

Faza, v kateri je umor evidentiran kot femniicid Ni evidentiran

Parametri za opredelitev povzročitve smrti kot feminicida Okoliščine, v katerih je bilo storjeno kaznivo dejanje  (npr. orožje, 
dolgotrajen spor)

Rednost zbiranja podatkov Letno

Mreže, ki so jim sporočene informacije Institucije kazenskega pregona, pravosodni organ, ministrstva, 
Sektor za enake možnosti ali drug organ za enakost spolov, stati-

stični organ/orga ni, mediji, nevladne organizacije in drugi subjekti

Dostopnost podatkov javnosti Javno dostopni podatki

Uradni viri vplivajo na zbiranje upravnih podatkov v Sloveniji. 
V skladu z zbiranjem podatkov, ki ga opravlja inštitut EIGE, so 
uradni upravni podatki o skupnem številu žensk, ki so žrtve 
umora in partnerskega feminicida, prikazani za obdobje 2014–
2019 (a). Kljub temu so podatki lahko v Sloveniji na voljo za dru-
ga leta. Zadnji uradni podatki Uprave kriminalistične policije 
kažejo, da je bilo leta 2019 pet žensk žrtev partnerskega femi-
nicida, leta 2020 pa osem.

Uradni viri zbirajo podatke o partnerskem feminicidu in drugih 
vrstah feminicida, kot so feminicid v povezavi z družino, otroški 
feminicid in feminicid iz spolnih nagibov. Med letoma 2018 in 
2020 ni podatkov o posilstvih v povezavi s povzročitvijo smrti 
(členi 115 – 118 KZ) (16). 

(14) Treba je poudariti, da bi bilo treba podatke in statistiko pripravljati, oblikovati in razširjati v skladu z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike: Eurostat (2018), 
Kodeks ravnanja evropske statistike, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-
142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(15) Podatki so predvsem namenjeni delu policije. Osnovni podatki o kaznivih dejanjih (vrsti, številu) so objavljeni v letnem poročilu o delu policije. Letna poročila 
so na voljo na spletišču policije (https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika).

(16) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-slovenia.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-811
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-811
https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-slovenia.pdf
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 Uradni podatki, ki so na voljo   Neuradni podatki, ki so na voljo   Podatki niso na voljo

Razpoložljivost podatkov 2014 (a) 2015 (a) 2016 (a) 2017 (a) 2018 (a) 2019 (a)
Ženske, žrtve umora
Ženske, žrtve partnerskega feminicida

Vrste feminicida
Partnerski feminicid (a)
Feminicid v povezavi z družino (a)
Otroški feminicid (a)
Feminicid v povezavi s prostitucijo
Feminicid v povezavi z ropom
Druge vrste feminicida

Značilnosti žrtve in storilca Žrtev Storilec
Starost (a)
Spol (a)
Spolna identiteta
Spolna usmerjenost
Državljanstvo (a)
Izobrazba
Poklic
Zaprosila za odredbo o zaščiti (a) n. r.
Odredba o zaščiti v veljavi (a) n. r.
Socialno-ekonomski profil
Status povratnika (a) n. r.
Zloraba alkohola/drog (a)
Razmerje med žrtvijo in storilcem (a)
Drugo (a)  

Članstvo v hudodelski združbi (a)

Kontekstualne spremenljivke Preiskovanje feminicida
Način povzročitve smrti (a) Postopek preiskovanja primerov feminicida
Kraj (a) Nagib za femicid
Samomor storilca (a) Okoliščine spolnega nasilja (a)
Povzročitev smrti otrok (a) Predhodno partnersko nasilje (a)
Povzročitev smrti drugih oseb v družini (a) Predhodne pritožbe ali zahteve za zaščitne ukrepe (a)
Prisotnost otrok (a) Nedavna ločitev (a)
Druge povzročitve smrti v povezavi s feminicidom (a) „Sramota“ za družino ali „izguba časti“ družine (a)
Drugo (a)
Datum povzročitve smrti; poskus feminicida; policist, ki se je 
odzval na primer; izid policijskega postopka (a)

Zavrnitev sklenitve dogovorjene zakonske zveze (a)

Proučevanje feminicida
Poročila o umorih/poročila o umorih v družini (a)
Analiza sodnih zadev (a)
Upravni podatki policije (a)
Upravni podatki o vzroku smrti (a)
Informacije iz medijev (a)
Drugo

Opomba: n. r., ni relevantno.
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Umori, ki so jih storili družinski člani ali sorodniki Umori, ki so jih storili intimni partnerjiSkupno število žrtev umora
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Ženske, ki so žrtve umora v državah članicah EU in Združenem 
kraljestvu (Eurostat)
Na ravni EU Eurostat na podlagi klasifikacije ICCS zbira po-
datke o ženskah, ki so žrtve naklepnih umorov, pri čemer se 
osredotoča na partnerske umore in umore v povezavi z dru-
žino, razdružene po starosti, spolu in razmerju s storilcem. 
Podatki Eurostata, predstavljeni na sliki 2, razkrivajo, da je bila 
leta 2018 stopnja žensk, ki so bile žrtve umora v Sloveniji, 0,48 

na 100 000 prebivalcev, kar je šesta najnižja stopnja med 24 dr-
žavami članicami, za katere so na voljo informacije, in Združe-
nim kraljestvom. Slovenija ima četrto najvišjo stopnjo (od 14 
jurisdikcij) žensk, ki so bile žrtve umora, ki so ga storili družinski 
člani in sorodniki (0,48), in najnižjo stopnjo (0,01) žrtev nakle-
pnega umora, ki so ga storili intimni partnerji (od 15 jurisdikcij).

Slika 2: Stopnja žensk, ki so žrtve naklepnega umora v državah članicah EU in Združenem kraljestvu (2018)

(*) Ni razpoložljivih podatkov.
Opomba: UK-EW, Anglija in Wales, Združeno kraljestvo; UK-NI, Severna Irska, Združeno kraljestvo; UK-SCT, Škotska, Združeno kraljestvo.
Vir: Eurostat.

Informacije o podatkih
Eurostat redno objavlja podatke o kriminaliteti in kazenskem 
pravosodju. V vsaki državi članici in Združenem kraljestvu nak-
lepne umore evidentira policija. S pomočjo te podatkovne zbir-
ke ni mogoče zbirati informacij o nagibih za umor v povezavi 
s spolom, o spolu storilca ali njegovi starosti. Zato ni mogoče 
podati natančnih podatkov o feminicidu.

Podatki za obdobje od leta 2008 temeljijo na skupnem zbiranju 
podatkov, ki ga opravljata Eurostat in UNODC. V tej podatkovni 
zbirki je umor opredeljen na podlagi klasifikacije ICCS.

Podatki so na voljo na Eurostatovem spletišču (https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Merjenje feminicida v Sloveniji

Ključne ugotovitve
• Feminicid v Sloveniji ni pravno opredeljen. Kljub temu je 

lahko storilec kriv uboja, umora ali povzročitve smrti iz ma-
lomarnosti.

• Podatke za prepoznavo feminicida zbira ena glavna institu-
cija. Na voljo so podatki o partnerskem feminicidu in dru-
gih vrstah femniicida, kot so feminicid v povezavi z družino, 
otroški feminicid in feminicid  iz spolnih nagibov.

• Čeprav je inštitut EIGE zbral podatke o umorih in partner-
skem femniicidu za obdobje 2014–2018, so v Sloveniji na 
voljo podatki tudi za druga leta. Podatki, ki so na voljo, 
vključujejo informacije  o značilnostih žrtve in storilca, kon-
tekstualnih spremenljivkah in nagibih.

• V zvezi s feminicidom v Sloveniji ni posebnih postopkov. 
Kljub  temu so pri ubojih ali umorih, ki so posledica pred-
hodnega nasilja v družini, v preiskavo vključeni preiskoval-
ci umorov in tudi preiskovalci, ki se ukvarjajo s prekrški in 
 kaznivimi dejanji s področja nasilja v družini.

• Feminicid se proučuje na podlagi uradnih in neuradnih vi-
rov, kot so poročila o umorih v družini, podatki policije, po-
datki iz sodnih zadev, poročila o ugotovljenih vzrokih smrti 
in informacije iz medijev. Ti podatki se uporabljajo za politič-
ne namene, in sicer oblikovanje novih politik, izobraževalnih 
modulov, sprememb za konodaje in seminarjev.

Priporočila
Z zbiranjem natančnih in primerljivih podatkov o feminicidu, ki 
ga v državah članicah opravljata policija in pravosodje, pripo-
moremo k izboljšanju znanja in ukrepov za preprečevanje femi-
nicida (16). Zato je pomembno, da:

• oblikujemo ustrezno opredelitev pojma feminicid za zbira-
nje statističnih podatkov, da se prikažejo dejanske okolišči-
ne, povezane   s povzročitvijo smrti žensk;

• izvajamo postopek stalnega zbiranja podatkov;
• vzpostavimo zbiranje celovitih podatkov z dodajanjem 

spremenljivk, ki so pomembne za odkrivanje ključnih vidi-

kov feminicida, kot so tiste, ki opisujejo ozadje in okoliščine 
povzročitve smrti, nagibe v povezavi s spolom ter značil-
nosti žrtev in storilcev, da se zbiranje podatkov za statistič-
ne namene sistematizira in uskladi;

• navzkrižno povežemo spremenljivke žrtve s spremenljivka-
mi sto rilca ter jih proučimo s pomočjo presečnega pristo-
pa;

• poskrbimo, da je v podatkih o umorih vidna spolna razse-
žnost.

Ta informativni pregled temelji na informacijah študije inštituta EIGE z naslovom „Advancing administrative data collection 
on intima-te partner violence and gender-related killings of women“ (Izboljšanje zbiranja upravnih podatkov o partnerskem 
nasilju in povzročitvah smrti žensk v povezavi s spolom) (2021), pripravilo pa ga je Združenje žensk za alternativo in odgo-
vor (UMAR). Več informacij je na voljo na spletnem naslovu https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide.

(16) Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (2018), Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors – 
Slovenia (Priporočila glede izboljšanja zbiranja podatkov o partnerskem nasilju, ki ga opravljata policija in pravosodje), EIGE, Vilna; Evropski inštitut za enakost 
spolov (EIGE) (2017), Recommendations for the EU to improve data collection on violence against women (Priporočila glede izboljšanja zbiranja podatkov o nasilju 
nad ženskami), EIGE, Vilna; Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (2021), EIGE’s indicators on intimate partner violence, rape and femicide: Recommendati-
ons to improve data quality, availability and comparability (Kazalniki inštituta EIGE o partnerskem nasilju, posilstvih in feminicidu: priporočila glede izboljšanja 
kakovosti, razpoložljivosti in primerljivosti podatkov), EIGE, Vilna.
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