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POVZETEK: Uporaba mobilnega telefona je danes, tako kot v preteklosti, povezana s 
številnimi nevšečnostmi. Vendar se je krog ‘žrtev’ z uveljavitvijo nove 
tehnologije precej razširil, predvsem na račun neprostovoljnih udeležencev tele-
fonskih pogovorov. V kolikor smo se nekoč spraševali, ali prozorne javne telefonske 
govorilnice nudijo uporabniku dovolj intimnosti, se danes zdi, da prisotnost 
javnosti ni resna ovira za neprekinjeno telefonsko kramljanje. Veliki strah, da bi 
s pomočjo tehnologije zunanji svet vdrl v naše domove in jih s tem občutno spremenil, se 
nenadoma zdi pretiran. Bi se bilo morda danes potrebno obvarovati 
nasprotnega? Ko so si intimni telefonski pogovori utrli pot v javni prostor, so se 
vzporedno pojavile težnje po omejitvi uporabe mobilnih telefonov na določenih javnih 
prostorih. Najpogostejša oblika omejevanja je omejitev oziroma prepoved uporabe telefona, 
na primer izključitev ali popolno utišanje. Bolj radikalni 
posegi pa lahko pripeljejo do motenja signala ter do začasnega ali celo trajnega 
odvzema mobilnega telefonskega aparata.

1.0 Uvod
Leta 1889 so v Hartfordu v zvezni državi Connecticut postavili prvi javni telefon-
ski aparat v ZDA. Meščani so sumničavo ogledovali novo pridobitev. Okrog aparata se je dan 
za dnem gnetla množica ljudi. Ko je kdo zbral dovolj poguma, da 
je vzel v roko slušalko, je moral pogovor omejiti na najnujnejše. Nova tehnologija 
in radovedneži niso vzbujali dovolj zaupanja za razpravljanje o intimnih stvareh. 
Ni trajalo dolgo, ko so začeli telefone na javnih mestih zapirati v prozorne, utesnjene škatle. 
Da bi jih meščani lažje sprejeli, je leta 1920 sir Gilles Gilbert Scott 
za United Kingdom Post Office oblikoval značilne rdeče angleške telefonske 
»bokse«. Zaprte govorilnice so v telefonsko komunikacijo na javnih mestih vnesle 
več intimnosti. K temu je leta 1967 pripomoglo celo vrhovno sodišče ZDA, ki je v 
primeru Katz  vs. US2

odločilo, da »lahko posameznik, ko telefonira v javni telefon-
ski govorilnici, upravičeno pričakuje zasebnost  «.3

Gospodu Katzu je namreč policija namestila prisluškovalno napravo ob javno  govorilnico, in 
tako pridobila zanj obremenjujoče dokaze. Sodišče je menilo, da je tako elektronsko kot 
fizično poseganje v govorilnico, v kateri posameznik uživa z ustavo zagotovljeno pravico do 
zasebnosti, nedopustno. Zgodovina razvoja telefonskega aparata  je od nekdaj sprožala 
pomisleke v zvezi uporabnikovo zasebnostjo. Tudi prihod mobilnega telefona in njegovo 
vsidranje v naš vsakdanjik v tem smislu nista prinesla veliko novega. Kljub temu pa je 
mobilnost  aparata – poglavitna in edinstvena značilnost mobilnega telefona 
znova odprla problematiko vdora javnega v zasebno  in narobe. V kolikor smo se 

                                               
1 Mag. Katarina Krapež (katarina.krapez@fdv.uni-lj.si) je raziskovalka na Fakulteti za družbene
vede, Univerza v Ljubljani.
2 Katz  vs. US, 389 U.S. 347 (1967).
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nekoč spraševali, ali prozorne javne telefonske govorilnice uporabniku dajejo 
dovolj intimnosti, se danes zdi, da navzočnost javnosti ni resna ovira za neprekinjeno 
telefonsko kramljanje. 
Uporaba mobilnega telefona je, tako kot v preteklosti, povezana s številnimi 
nevšečnostmi, krog »žrtev« pa se je z uveljavitvijo nove tehnologije precej razširil, 
predvsem na račun neprostovoljnih udeležencev telefonskih pogovorov. Mobilni 
telefoni so se na določenih mestih in v različnih situacijah izkazali za izredno 
moteče. Aparati zvonijo, se tresejo in brnijo ob nepravih trenutkih, uporabniki 
pa se pogovarjajo o »neprimernih« stvareh. Težnja po povezovanju tehnologij 
v čim manjši, večfunkcionalni aparat, je nedavno pripeljala do razvoja gsm-aparatov z 
digitalno fotokamero in uporabnike mobilnih telefonov nehote prelevila 
v potencialne amaterske paparace. Vse te situacije so v precejšnji meri nove. 
Velik strah, da bi s pomočjo tehnologije zunanji svet vdrl v naše domove in jih s 
tem občutno spremenil, se nenadoma zdi pretiran. Številni avtorji (de Gournay, 
Myerson , Lister in drugi, glej v nadaljevanju) se sprašujejo, ali bi se bilo potrebno 
obvarovati nasprotnega. Ko so si intimni telefonski pogovori utrli pot v javni prostor, so se 
vzporedno pojavile težnje po omejitvi uporabe mobilnih telefonov 
na določenih javnih prostorih. Najpogostejša oblika omejevanja je omejitev ozi-
roma prepoved uporabe telefona, na primer izključitev ali popolno utišanje. Bolj 
radikalni posegi pa lahko pripeljejo do motenja signala ter do začasnega ali celo 
trajnega odvzema mobilnega telefonskega aparata. 
Opisani posegi v zasebnost  niso novi. Tudi brez mobilnega telefona bi se motivi-
rani posamezniki lahko dokopali do zasebnih informacij. Mobilni telefonski 
aparati so dodatno ogrozili zasebnost predvsem zaradi dejstva, da so danes 
takšni posegi razmeroma lahko izvedljivi in dostopni domala vsakomur. 
Zasebnost so raztegnili v javno  sfero v tem smislu, da je ta postala vidnejša in 
dostopnejša, in jo obenem skrčili do tiste mere, ki jo (še) lahko zavaruje povpreč-
ni uporabnik.
2.0  Fluidna meja med zasebnim in javnim
Zasebnost je pojem, ki se je od nekdaj izmikal natančni opredelitvi. Delitev na 
javno  in zasebno  izvira že iz helenističnega obdobja. Da bi določili meje države 
ali polis, so Grki vsakdanje aktivnosti posameznega državljana razdelili v dve 
kategoriji. Vse, kar se je dogajalo v sferi polis, je bilo dogovorjeno vnaprej in 
sprejeto le na podlagi soglasja. Domena polis ali javna sfera  je segala predvsem 
na ekonomsko in politično področje. Oikos ali zasebna sfera  je bila v tamkajšnji 
patriarhalni družbi podrejena željam gospodarja, ki je imel popolno avtoriteto 
na zasebnim življenjem svoje širše družine. »V zadušljivem in skritem prostoru 
ožje družine je ‘polis’ zagotavljala, da so se pomembnejši problemi reševali na 
demokratični način« (Habermas  1989:3).
Če je bila v helenističnem obdobju »javna sfera  sinonim za posameznikovo svo-
bodo« (Habermas  1989: 3), je z uveljavitvijo moderne države dobila ravno nasprotni pomen. 
Moč in nadzor sta iz zasebnega prešla v javno  sfero. Sfero javnosti 
danes razumemo kot tisto, ki je podvržena pravilom države. To je opazovan in 
nadziran prostor. Nasprotno pa naj bi bil zasebni prostor varen pred očmi drža-
ve in drugih posameznikov. Državljan naj bi ga užival nemoteno. »Zasebnost ima 
danes pomen le, če jo postavimo ob bok javni sferi. Zato jo je težko definirati. 
Opredelimo jo lahko le negativno, v smislu, da je zasebno  tisto, kar ne sme biti 
javno.« (Prost in Vincent  1991: 3–7) Številni drugi avtorji (Poster, Fracer in drugi) 
dodajajo, da se iz istega razloga sfera zasebnosti konstantno spreminja, kar 
v grobem pomeni, da je lahko to, kar je danes zasebno, jutri že javno in narobe. 



Tudi pravna teorija ni našla primernejše opredelitve zasebnosti. Domače pravo 
ureja zasebnost  v sklopu t. i. osebnostnega prava. Osebnostne pravice so tiste, ki 
»varujejo človekovo osebnost in dobrine, ki so neločljivo povezane z njo, na primer 
življenje, zdravje , prostost, pisemsko tajnost. Pripadajo človeku, glede na njegove 
duševne in telesne lastnosti ter druga osebna razmerja (kot so ime, lastna podoba)« (Finžgar 
1985: 11) Težave se pojavijo že, ko skušamo našteti posamezne osebnostne pravice. Pravni 
redi romanskega pravnega področja se namreč 
nagibajo k stališču, da je osebnostnih pravic več, teoretiki nemškopravnega 
področja pa zagovarjajo splošno osebnostno pravico. Če govorimo o več osebno-
stnih pravicah, gre vseeno le za različne manifestacije pravic, ki pa vse varujejo 
osebnost. Katere so te pojavnosti in koliko jih je, je odvisno od dojemanja koncep-
ta osebnosti in drugih (ekonomskih, socialnih in političnih) okoliščin v posame-
znem pravnem redu.44

S podobno dilemo se soočajo tudi mednarodni dokumen-
ti, ki regulirajo pravico do zasebnosti in sodišča, ki o tej pravici odločajo.55

Poenostavljeno torej danes zasebnost  opredelimo kot stopnjo intimnosti, ki jo 
posameznik lahko pričakuje v določeni situaciji. Zagotovljena stopnja zasebnosti 
je odvisna od več dejavnikov. Med njimi so največkrat odločilni prostor, v katerem se 
posameznik giblje (na primer stanovanje, uradni prostori, park in druge javne površine), 
vloga, v kateri nastopa (uradna funkcija, zasebni opravki), ter drugi ekonomski, socialni in 
politični dejavniki. Novi mediji , kot na primer mobilni telefonski aparat, so močno pretresli 
tradicionalni pogled na javno  in zasebno . Prihajajoče tehnologije namreč obenem 
»utrjujejo tradicionalne predstave in ponujajo neslutene možnost za drugačno 
razumevanje odnosov med zasebnim in javnim« (Lister in drugi 2003: 245). Če je 
bila nekdaj meja med tema dvema svetovoma vsaj približno izrisana, je dandanes vse bolj 
medla.
3.0  Zasebnost in mobilna telefonska komunikacija
Področje mobilne telefonske komunikacije bi bilo s stališča zasebnosti treba preučiti v dveh 
smereh, in sicer kot pričakovano intimnost : v sferi prostora, kjer se 
uporabnik nahaja, in v sferi tehnologije, ki mobilni pogovor omogoča. 
V sferi prostora so zanimivi predvsem dejavniki, ki vplivajo na stopnjo zaupnosti 
uporabnikovega pogovora po mobilnem telefonu in izhajajo iz okolja, kjer se 
trenutno giblje. Praviloma se omejitve pojavljajo v sferi javnosti, na primer na 
avtobusu, v trgovini, na cesti itd. 

Tehnološki dejavniki so tisti, ki se nanašajo na varnost  mobilnih omrežji in samega aparata 
ter jih uporabnik smatra za tako pomembne, da bi lahko zaradi njih 
v določeni meri omejil stopnjo zaupnosti mobilnega pogovora. Ker pa moderni 
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telefoni omogočajo tudi vnos različnih podatkov in slikovnega gradiva, so že 
sami po sebi, ne da bi jih kdo uporabil za mobilno klepetanje, bogat vir informacij. Večinoma 
so shranjeni podatki zaupni do te mere, da uporabnike vznemiri 
že samo to, da se telefoni znajdejo v rokah nepoklicanih. Vgrajevanje digitalnih 
fotoaparatov v mobilne telefone je te vrste pomislekov le še okrepilo. Uporaba 
telefona je zato odvisna tudi od prepričanj, predsodkov in zaupanja, ki jih uporabniki gojijo 
do varnosti mobilnih omrežji in telefonskih aparatov. Najpogostejši 
predsodki in strahovi, ki težijo uporabnike, so na primer: da so pogovori po 
mobilnem telefonu snemani ali da se jim lahko prisluškuje, da lahko nekdo uporabi mobilni 
telefon kot sredstvo za nadzor ali da aparat na splošno ogroža 
uporabnikovo zasebnost  oziroma da ni primeren za intimne pogovore. 
Nadaljevanje prispevka bo posvečeno predvsem dilemam, ki se pojavljajo med 
mobilnimi telefonskimi pogovori pri prehodu iz zasebnega v javni prostor in narobe. 
4.0  Javni prostor kot nova telefonska govorilnica neslutenih razsežnosti
Mobilni telefonski aparat je zgodovinsko utemeljeno razločevanje med javnim in 
zasebnim izzval že s svojo pojavo. Starejši, fiksirani telefoni so bili praviloma 
nameščeni v prostorsko izoliranem delu zgradb oziroma zaprti v kabine na ulicah. Uporabniku 
so omogočali gibanje v skrajno omejenem obsegu. Že sama narava aparata je težila k temu, da 
so bili pogovori opravljeni v intimnosti, torej oddaljeni od drugih ljudi. 
Ko se je telefonska slušalka ločila od spiralasto zavite žice aparata in se prelevila v samostojni 
aparat, je uporabniku omogočila razmeroma preprost prehod
med prostori. S tem pa uporabnik ni postal le mobilen, pač pa »je pridobil nad-
zor nad komunikacijo. Imeti nadzor pa v tem smislu pomeni predvsem osvoboditi se 
tehnološke pogojenosti« (Myerson  2001: 20). 
Med prehodom iz zasebnih v javne cone so mobilni telefonski pogovori zbudili
pozornost in pomisleke pri: 
•  mimoidočih, ki so bili prisiljeni poslušati pogovor, s čimer so uporabniki
telefona posegli v njihovo zasebnost ;
•  tistih, ki so se pogovarjali, saj so bili naenkrat postavljeni pred dejstvo, da so precej bolj 
izpostavljeni raznim motnjam, samocenzuri in nadzoru okolice.

4.1  Poseganje v zasebnost  naključnih poslušalcev mobilnih telefonskih pogovorov
Mobilni aparati zahtevajo precej višjo stopnjo tolerantnosti kot njihovi analogni 
predhodniki . Zasebni pogovori so do dandanes neomejeno kolonizirali domala 
vsak javni prostor. Posebej izpostavljena so prehodna mesta in zbirališča (t. i. 
neprostori), kjer se navadno zbira večja množica ljudi. Kritični so tudi prostori, 
v katerih do prihoda mobilnega aparata telefona nismo našli. To so gledališča, 
restavracije, kinodvorane, predavalnice, sredstva javnega prevoza in podobno. 
Zaradi spretnega zavzetja javnih površin se je krog neprostovoljnih poslušalcev 
telefonskih pogovorov s pojavom mobilnega telefona občutno razširil. »Mobilni 
telefon ne zahteva le fizičnega prostora, v katerem se odvija pogovor. Prostor, ki ga 
mobilni telefonski pogovor zavzame, je tudi in predvsem akustičen« (Palen, 
Salzman in Youngs 2001). V kolikor so bili fiksni telefonski pogovori za mimoidoče moteči 
primarno v sferi nekega manjšega prostora (stanovanja, govorilnice), 
predstavljajo mobilni pogovori predvsem poseg v zvočni prostor naključnih 
poslušalcev. Takšni posegi so v veliki meri bolj moteči, predvsem zato, ker se 
zvočnim dražljajem mimoidoči ne morejo izogniti. Ti se, hočejo ali ne, prelevijo v 
neprostovoljne prisluškovalce.
Kot opaža Goffman  (1963: 85–86), se s takim ravnanjem zahteva nadgrajena 



stopnja t. i. civilne nepozornosti. Tradicionalno je bila civilna nepozornost defi-
nirana v vizualnem smislu. Od ljudi v množici na javnih mestih se je pričakovalo, 
da ne bodo strmeli v druge, saj bi to lahko povzročilo nenamerno napetost in 
neprijetnost. Glede na to da ima posameznik vedno nadzor nad svojim vidnim 
poljem, lahko torej prosto izbira, v koga in koliko časa bo strmel. Zvočna nepozornost je v 
tem smislu nekaj povsem drugega. Če je vid lahko vodljiv in se neprimerno strmenje z 
lahkoto opazi, nad sluhom nimamo takšnega nadzora. 
Zvočnim dražljajem težko uidemo, pa tudi to, da poslušamo, ni tako očitno. Nepozornost, ki 
jo od mimoidočih zahteva uporaba mobilnega telefona, torej v veliki meri presega 
tradicionalno zahtevano prepoved strmenja. S tega vidika je 
zasebnost  tistih, ki sicer morajo poslušati zasebne pogovore, ne smejo pa jih slišati, 
šedodatno ogrožena. 
Položaj naključnega poslušalca dodatno otežuje dejstvo, da postajajo mobilni telefonski 
pogovori vse bolj zasebni. »Večina uporabnikov kupi telefonski aparat zaradi praktičnih 
razlogov, kot sta na primer, da bodo lahko v pravem času prišli do želenih informacij ali da 
imajo koga poklicati v primeru nezgode in podobno« (Ling  in Yttri  1999). Rezultati 
raziskave socioloških vidikov mobilnega telefonske komunikacije na ameriškem trgu z 
madisonske univerze (Bautsch in drugi 2001: 4)  potrjujejo Lingovo in Yttrijevo tezo. Anketa 
je pokazala (Tabela 1), da med razlogi za nakup mobilnega telefona prevladujejo možnost 
hitrega odziva na nujne situacije in potrebe na delovnem mestu.

Tabela 1: Dejavniki, ki vplivajo na nakup mobilnega telefona (Vir: Bautsch in 
drugi, 2001:4)

»Vendar pa pozneje uporabniki vedno več pogovornega časa namenijo svojim 
najbližjim, predvsem za čustveno obarvane pogovore« (Ling  in Yttri  1999). Tudi 
Geser (2004: 7) opaža, da uporabniki ob nakupu telefona pravzaprav ne znajo 
pravilno napovedati, za kakšne vrste pogovorov bodo telefon uporabljali. Glede 
na to sklepa, da bo število empatičnih pogovorov le še naraslo. Raziskava de 
Gournayeve (2002: 194) v Franciji kaže na podoben trend. »Intimna komunikaci-
ja kolonizira javna mesta na način, ki je bil nekoč strogo rezerviran za zasebne 
prostore. Mobilni telefon postaja vse bolj cenjeni pripomoček za ritualno navezo-
vanje in ohranjanje stikov, še posebej med mladimi in ženskami« (de Gournay 
2002: 195).
Večina uporabnikov mobilnih telefonov trdi, da jih moti, če drugi vpričo njih 
kramljajo po telefonu o osebnih rečeh na javnih prostorih, kljub temu pa jih to 
ne odvrne od tega, da sami od časa do časa ne bi počeli istega. Do podobne ugo-
tovitve so prišli Bautsch in drugi (2001: 4), ki izražajo presenečenje nad ugotovitvijo, da 
vprašani telefonirajo v javnosti, čeprav jih to pri drugih od časa do časa moti (Tabela 2). 
Enainšestdeset odstotkov anketirancev je namreč priznalo, da so že bili v situaciji, ko jih je 
zasebni telefonski pogovor v javnosti razburil, vendar 
isti anketiranci v 58 odstotkih še vedno uporabljajo mobilni telefon tudi na javnih 
mestih. Ko pa so iste anketirance vprašali, v kolikšni meri jih klici v javnosti motijo na 
splošno, jih je kar 32 % odgovorilo, da klici zanje niso moteči, še nadaljnjih 
12 % anketirancev pa ne motijo kratki klici v javnosti. 



Tabela 2: Odzivi anketirancev na telefonske pogovore v javnosti (Vir: Bautsch in 
drugi, 2001: 5)

Tudi slovenske raziskave6so pokazale, da vprašani niso navdušeni nad neprosto-
voljnem poslušanjem intimnih mobilnih telefonskih pogovorov (Tabela 3). Kar 39 
odstotkov vprašanih se zelo strinja s trditvijo, da jih moti, ko ljudje vpričo drugih 
govorijo o zasebnih rečeh. Kljub temu pa je tudi 24 odstotkov takšnih, ki se s 
trditvijo sploh ne strinjajo. Med zadnjimi prevladujejo mladi v starostni skupini 
od 10 do 19 let (Slika 1). Starejši ko so uporabniki mobilnih telefonov , bolj jih moti 
prisilno poslušanje zasebnih pogovorov.

Tabela 3: Frekvenčne porazdelitve in povprečne vrednosti stališč o varnosti in 
zasebnosti pri mobilni telefoniji (Vir: RIS  – IKT 2005, vprašalnik B.)

Slika 2: Stališča o varnosti in zasebnosti pri mobilni telefoniji glede na starost; 
strinjanje s trditvami je ocenjeno na petstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni »sploh 
se ne strinjam, 5 pa »zelo se strinjam« (Vir: RIS  – IKT 2005, vprašalnik B.)

4.2  Posegi v zasebnost  uporabnikov mobilnega telefona 
Ogrožanje zasebnosti je z vidika uporabnikov mobilnega telefona, ki se pogovar-
jajo na javnih prostorih, nekoliko manjšega pomena. Ti se namreč avtonomno 
odločijo, da bodo sprejeli klic ali nekoga poklicali, četudi se v tistem trenutku 

                                               
6 Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, projekt RIS  – Raba interneta v 
Sloveniji. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. April 2005.



gibljejo v množici ljudi. Zanimivo je vprašanje, ali s tem privolijo, da bodo vsaj del 
njihovega pogovora preslišali drugi. 

Ker takšna privolitev nikoli ni izrecna, bi lahko nanjo sklepali po določenih (konkludentnih) 
dejanjih. V kolikor se uporabnik med pogovorom premika v prostoru ali po ulici ter gre med 
tem mimo množice ljudi, bi težko trdili, da računa z nevarnostjo, da bi posameznik lahko 
slišal celoten pogovor. To je še posebej očitno, če se uporabnik umakne v kot ali proč od 
množice, po čemer lahko sklepamo, da si želi določeno stopnjo zasebnosti. Nasprotno pa bi o 
privolitvi lahko domnevali, kadar uporabnik glasno kramlja v zaprtem prostoru, kjer ga očitno 
obdaja kopica ljudi. Vseeno pa prenaglo sklepanje ni priporočljivo. Anketa (Tabela 4)77

je pokazala, da se slovenski uporabniki mobilnih telefonov  v 27 odstotkih niti strinjajo niti 
ne strinjajo s trditvijo, da jih moti, če kdo posluša njihov pogovor. Prav tako se 27 odstotkov s 
trditvijo zelo strinja, 20 pa sploh ne. 

Tabela 4: Frekvenčne porazdelitve in povprečne vrednosti stališč o varnosti in 
zasebnosti pri mobilni telefoniji (Vir: RIS  – IKT 2005, vprašalnik B.)

Uporabniki se rahlo bolj nagibajo k temu, da jim naključno prisluškovanje  ni po 
volji, a nikakor ne bistveno. Težko bi tudi rekli, da se stanje občutno spreminja glede 
na različne starostne skupine (Slika 2). Vidno je le manjše odstopanje pri starejših 
(65 let in več), ki so nebistveno manj pozorni na nepovabljena ušesa kot ostali.

                                               
7 Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, projekt RIS  – Raba interneta v 
Sloveniji. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. April 2005.



Slika 
3: Stališča o varnosti in zasebnosti pri mobilni telefoniji glede na starost; 
strinjanje s trditvami je ocenjeno na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni »sploh se 
ne strinjam, 5 pa »zelo se strinjam« (Vir: RIS  – IKT 2005, vprašalnik B.)
Telefon lahko v množici ljudi prevzame tudi povsem nasprotno vlogo. Namesto 
da je sredstvo, s katerim se moti, ga nekateri uporabijo za to, da odvrnejo nezaželeno 
pozornost mimoidočih. »Mobilni telefon ima lahko funkcijo simboličnega 
telesnega stražarja« (Lasen 2002: 27). Namreč s tem ko uporabnik pograbi svoj 
mobilnik  in ga nese k ušesom, okolico prisili k temu, da mu ne posveča tolikšne 
pozornosti, kot bi mu v primeru, če telefona ne bi imel. Gre za pričakovano stopnjo t. i. 
civilne nepozornosti, kot jo je definiral Goffman  (1963). Situacija je zlasti 
značilna za sprejeme ali družabne dogodke, kjer se gost naveliča kramljanja z 
navzočimi, vzame telefon in se umakne v kot. Čeprav je omenjena gesta ponekod 



sprejeta kot nevljudna, posameznik z njo pridobi (oziroma si vzame) delček v 
množici izgubljene zasebnosti. 
Z virtualnim pobegom uporabnik zamenja svet formalnosti, v katerem se giblje, 
z intimnejšo sfero domačih, partnerjev ali prijateljev. Mobilni telefon uporabi kot 
simbolični ščit, ki ga v trenutku ubrani nezaželene okolice in ga poveže z inti-
mnejšim svetom. Fortunati  (2000) opaža, da na tak način mobilni telefoni odsotnim 
uporabnikom omogočajo konstanten stik z bližnjimi, kar poimenuje 
»nomadska intimnost« .

5.0  Omejevanje mobilnih telefonskih pogovorov 
Zaradi motečega poseganja v številne družbeno ustaljene navade so mobilni 
telefoni zelo hitro naleteli na nezadovoljne kritike. Prvi so se proti aparatom 
obrnili gledališča in koncertne dvorane. Ko so med predstavami ali koncerti 
zazvonili telefoni, se je pozornost gledalcev, pa čeprav le za nekaj sekund, preu smerila na 
brneči aparat. Oder se je preselil med sedeže gledalcev in pustil 
nastopajoče nemočne. Izguba obiskovalčeve pozornosti je bila toliko bolj boleča 
zaradi dejstva, ker za telefone v gledališču pred prihodom mobilnega telefona 
sploh ni bilo prostora. Igralci so bili navajeni na hrup, ki je prihajal z gledalskih 
sedežev, vendar so bili ti zvoki na nek način naravni. Kihanje, smrkanje, zehanje 
in smeh – vse to so bili glasovi, ki so gledalce še bolj čvrsto umestili v gledališki 
prostor. Telefonsko zvonjenje  pa je, nasprotno, opozarjalo uporabnike na nek 
drug svet, na oddaljeno realnost, ki si želi utreti pot v gledališče in gledalca upo-
rabnika za nekaj časa preseliti drugam. 
V primeru gledališča je uporaba mobilnega telefona izzvala ogorčenje predvsem zaradi 
pričakovanj, da med predstavo ne bomo moteni. Če so bila takšna 
pričakovanja do nedavnega upoštevana brez pretiranega nadzora, zdaj ni več 
tako. Poglavitni novosti omejevanja uporabe mobilnega telefona sta namreč 
ravno v tem, da mora biti omejevanje trajno in aktivno. Ni več dovolj, da določen 
prostor ogradimo s stenami in vanj ne namestimo fiksnega telefonskega aparata. 
Preprečevanje rabe mobilnega telefona mora biti stalno, za ves čas zadrževanja v nekem 
prostoru, in aktivno nadzirano. 
Teoretično lahko nadzor nad uporabo mobilnih aparatov razdelimo na tri stopnje:
1.   prostovoljno omejevanje na strani uporabnika,
2.   neformalni družbeni nadzor, 
3.   formalni, institucionalni nadzor

1.   Večji del nadzora nad aparatom odpade na stran uporabnika. Že sama 
tehnologija ponuja vrsto omejitvenih funkcij. V grobem lahko uporabnik 
odloči:
  -  kdaj bo njegov telefon prižgan ali ugasnjen,
  -  kako glasno bo aparat zvonil oziroma če sploh bo,
  -  ali se bo na klic odzval ali bo poklical nazaj oziroma poslal SMS, 
  -  komu vse bo zaupal svojo številko,
  -  ali bo shranil številke kličočih in njihova imena, 
  -  ali bo kontakte razporedil v različne prednostne skupine …

Mobilni telefon naj bi zaradi potencialne konfliktnosti omogočil vrsto 
različnih odzivov na prihajajoči klic ali sporočila. Predvsem pa naj bi 
kličočemu na subtilni način predstavil, ali je oseba, ki jo kliče, dosegljiva 
oziroma do katere mere je ta pripravljena na komunikacijo. Ravno v 



vseh teh možnostih odziva se, po mnenju Goldensohna (2000), skriva 
presežek mobilne telefonske komunikacije. 
2.   Dodatni dejavnik pri omejevanju uporabe mobilnega telefona so nefor-
malni družbeni mehanizmi. Poenostavljeno so to vsi, ki na neposreden 
ali posreden način uporabniku sporočijo, da je njegovo kramljanje po 
mobitelu nezaželeno, bodisi poslovni partnerji na sestanku, potniki na 
avtobusu, obiskovalci koncerta bodisi nepoznani mimoidoči.
3.   S teoretičnega in tehničnega stališča pa je najbolj zanimiv formalni institucionalni nadzor. 
Gre za pravila in tehnologijo, ki omejujejo, prepovedu-
jejo ali onemogočajo uporabo telefona v določenih prostorih. Izhodiščno 
vprašanje je, do katere mere je tak nadzor sploh smiseln in, posledično, 
ali je izvedljiv. 
Uporaba mobilnih telefonov v največjem delu ni predmet zakonskega urejanja. 
Sfera mobilne telefonske komunikacije je najpogosteje urejena z notranjimi pra-
vili določenih organizacij ali pa s splošno sprejetimi kodeksi primernega vede-
nja. Ideji, da bi na javnih mestih omejili mobilne telefonske pogovore, najpogosteje 
ugovarjajo borci za človekove pravice. Slednji v omejevanjih te vrste vidijo 
predvsem potencialno kršitev svobode govora. S tega vidika imajo zasebne organizacije in 
podjetja več svobode pri nadzoru nad mobilnimi pogovori. Podobno velja za restavracije, 
hotele, gledališča itd. 
Najhujši ukrep, ki lahko doleti uporabnika mobilnega telefona, je začasni 
odvzem aparata. Ker gre za kratkotrajno odtujitev osebne stvari, mora biti 
ukrep pravno utemeljen. Največkrat so podlaga varnostni ali zdravstveni predpisi. V Sloveniji 
je takšna praksa značilna za sodišča in zapore. Sodišča, na primer, odvzemajo mobilnike 
tistim, ki so povabljeni na obravnave. Začasno odtujijo tiste aparate, s katerimi je mogoče 
fotografirati, saj fotografiranje v sodnih stavbah (razen izjemoma) ni dovoljeno. 
Ukrep odvzema telefona mora biti v sorazmerju z grožnjo ali kršitvijo, ki jo telefon 
(domnevno) predstavlja ali omogoča. Zanimivo je, da se v zadnjem času 
odvzem telefona kot neke vrste »disciplinski ukrep« najpogosteje pojavlja v šoah. Največkrat 
ga učitelj posameznega predmeta zapleni učencu, katerega 
aparat moti pouk. Pri tem pa bi test sorazmernosti med ukrepom in kršitvijo 
(grožnjo) prenesel le »kazen« odvzema telefona za čas tiste šolske ure, pri kateri 
se je »prepovedano« zvonjenje zgodilo, ali za določen dan, ne pa za čas celega 
šolskega leta, kot se je že dogajalo v nekaterih ljubljanskih osnovnih šolah.  Blažja različica 
omenjenega ukrepa je prepoved uporabe aparata: bodisi izklju-
čitev bodisi popolno utišanje. Na to pogosto naletimo na letalih, bolnišnicah, in 
povsod tam, kjer bi bili zaradi uporabe mogoči tehnični zapleti. Kot za prvega 
tudi za ta ukrep velja, da mora imeti pravno podlago. Zanimiva dilema se pojavi, 
ko je izklop ali utišanje predpisano, pa se pozneje izkaže, da je vprašljivo, neute-
meljeno ali celo nepotrebno. S podobnim primerom so se soočili prebivalci 
Ljubljane s prihodom novih avtobusov Mestnega potniškega prometa. Ker naj bi 
vključeni mobilnik  motil elektroniko avtomatskega menjalnika avtobusa, so 
odgovorni nad voznikovim sedežem zaradi varnostnih razlogov nalepili znak s 
prečrtanim mobilnim telefonom. Teršek (2001) opisuje val negodovanja, ki ga je 
sprožil ukrep, predvsem po tem, ko so v posameznih primerih šoferji avtobusov 
od potnikov zahtevali, naj ugasnejo mobilni telefon. Nestrinjanje in dvome v ome-
jitev sta sprožila predvsem dva pomisleka, in sicer v zvezi s tem, kaj pravzaprav 
povzroča motnje (uporaba ali vključenost mobilnega telefona) in kakšno pravno 
podlago ima ukrep. Uporabniku najbolj prijazni ukrepi so različna avdio-vizualna opozorila, 
naj 



utišajo svoj mobilni telefon. To je tudi najpogostejši način omejevanja uporabe 
mobilnega telefona. Uporabniku preprečuje le pogovarjanje po mobilnem telefonu, ne 
omejuje pa nabiranja ali pisanja tekstovnih sporočil in ostalega. Omejitev 
se uporablja na večini javnih prostorov. 
Poleg ukrepov, ki prepovedujejo uporabo telefona, so dandanes vedno bolj aktualni ukrepi, s 
katerimi se uporaba mobilnega telefona preprečuje ali moti. Gre 
za tehnologijo, ki preprečuje sprejemanje klicev in klicanje, saj povzroča motnje 
v signalu. Ta vrsta omejevanja pogovorov pri nas ni dovoljena, Bautsch in drugi (2001: 16) pa 
poročajo, da nekatere države, med njimi tudi Kanada, resno razmišljajo o legalizaciji takšnih 
posegov, medtem ko naprave že povsem legalno delujejo v Izraelu, Avstraliji in na 
Japonskem. Tudi v Evropi so politiki posegu v 
večini naklonjeni. Novembra 2005 je Mladina8poročala, da so aparaturo za 
motenje GSM-signala namestili tudi v hrvaškem parlamentu. Predsedniku sabora, Vladimirju 
Šeksu, se namestitev naprave ne zdi sporna, saj uporaba mobilnika znotraj hrvaškega sabora 
tako ali tako ni dovoljena, poleg tega pa »naprave 
niso namestili zato, da bi poslancem onemogočili stik z zunanjim svetom«. 
Podobna praksa naj bi bila značilna tudi za druge evropske parlamente. 
Oktobra 2004 je Slovenska tiskovna agencija povzela vest BBC-ja,9

da so tudi francoske oblasti pod pritiski filmske industrije odobrile motnje signala mobilnih 
telefonov v kinodvoranah in gledališčih. Zanimivo je, da je angleška raziskava družbe Taylor 
Nelson Sofres – TNS1010 pokazala, da je med lastniki mobilnih telefonov v Angliji kar 45 % 
takih, ki so za legalizacijo motilcev signala, medtem ko si med nelastniki mobilcev takšno 
mnenje deli kar 62 % ljudi.
Že iz kratkega pregleda možnih načinov omejevanja lahko ugotovimo, da nadzor nad 
mobilnikom največkrat ostaja v domeni uporabnika. »Neformalni način 
nadzora je uspešnejši, ker je formalna institucionalizirana kontrola v večini primerov 
neobstoječa ali nemogoča. Prav zato uporabniki v večini pozdravljajo 
neformalne etične kodekse uporabe mobilnega telefona« (Geser 2004: 34). 
Geserjevo tezo potrjujejo rezultati ankete Batuscheve in drugih (2001: 5). Kar 67 
odstotkov anketiranih se strinjajo z uveljavitvijo etičnega kodeksa glede javnih 
telefonskih pogovorov, le 10 odstotkov pa je predlogu nasprotovalo, 14 odstotkov 
bi podprlo uveljavitev nenapisanih pravil, 10 odstotkov pa ni izbralo nobene od 
navedenih opcij (ne vem). Kljub temu pa večina anketiranih (kar 92 %) ne bi 
imela veliko proti zavezujočim prepovedim uporabe telefona v javnosti, ki bi jih 
omejila precej bolj kot zgolj kodeks. Štirje odstotki vprašanih se z prepovedjo 
niso strinjali, štirje odstotki pa so se zavzeli za priporočilo namesto prepovedi.

6.0 Sklep
Nadzor in omejevanje uporabe mobilnih telefonov sta v večjem delu prepuščena 
uporabnikom. Mobilni telefon uporabniku omogoča, da izbere, do katere mere 
bo upošteval obstoječa družbena pravila in navade. Na ta način daje posamezni-
ku moč, da ali potrjuje ali zavrača ustaljene smernice obnašanja in razumeva-
nja. Nenapisana vedenjska pravila v zasebnosti in javnosti so le ena izmed 
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takšnih nevidnih kodeksov. 
Mobilna telefonska komunikacija je izzvala obstoječi odnos med javnim in zasebnim, kot 
ugotavlja Geislerjeva (2001), predvsem v treh vidikih. Meja med zasebnim in javnim:
-  se je v precejšnji meri odprla na način, da lahko javna sfera  lažje najde 
prostor v intimnosti in obratno;
-  je postala bolj fleksibilna na način, da se sferi glede na situacijo in potrebo med seboj 
prepletata in menjata;
-  se lahko danes do neke mere celo zabriše, predvsem v situacijah, ko 
posameznik nastopa hkrati v obeh (javni in zasebni) vlogah. 
Moč mobilnega telefona, da vpliva na globoko utrjena razmerja med intimnim 
in javnim, se ne skriva zgolj in samo v možnostih, ki jih ponuja nova tehnologija. 

Ko smo telefonu dali možnost, da se premika, smo ga obenem tudi osvobodili 
kopice zavezujočih pravil. Moč nad tem, kje se bo gibal in kakšne motnje oziroma koristi bo s 
tem povzročal, pa ni pripadla obstoječemu centralnemu nadzoru, pač pa je pristala v rokah 
posameznikov. Kot je razvidno iz prispevka, so ti glede upoštevanja družbenih vlog in meja 
precej bolj odprti, lahkomiselni in nedosledni. 
Seveda lahko domnevamo, da je posameznikova avtonomija,  da soustvarja 
odnos med svojimi javnimi in zasebnimi vlogami, začasnega značaja in da obstaja zgolj 
zaradi dejstva, da še ne poznamo (ali še nismo legalizirali) učinkovitega nadzorstvenega 
mehanizma. Kljub temu pa primer mobilnega telefona jasno nakazuje, da postaja meja med 
zasebnim in javnim na ravni posameznika vse bolj fluidna.
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