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Francoski pisatelj Phil Marso, ki je pred 21 leti vpeljal svetovne dneve brez mobilnega 
telefona, je poimenovanje teh letos »posodobil«, da bomo tudi s tega vidika v koraku z 
razvojem mobilnih telefonov. Preimenoval jih je v svetovne dneve brez pametnega telefona.
 

Naslov letošnje teme je Deprogramirana človekova avtonomija. V ospredju bo oz. je razmislek 
o čezmerni uporabi aplikacij.
 

Današnji način življenja vse bolj pogojuje našo odvisnost od mobilnih oz. pametnih telefonov. 
Mnogi si življenja brez njih in njihovih aplikacij zelo težko predstavljajo.
 

Tretja, četrta in peta generacija mobilnih telefonov, to so pametni telefoni, niso več le 
preproste naprave za klicanje in prejemanje klicev. Ponujajo nam neskončno vrsto funkcij in 
storitev, ki jih uporabljamo za delo ali zabavo.
 

Kdo je pametnejši, vi ali vaš pametni telefon?
 

Svetovni dnevi brez mobilnega telefona so se 
preimenovali v svetovne dneve brez pametnega 
telefona

https://safe.si/gradiva/testi/test-kdo-je-pametnejsi-ti-ali-tvoj-pametni-mobilnik


 

Ko “nepametni” telefon še zadošča …

Vir: SURS

Prebivalci Slovenije, stari 16–74 let, ki so v 2020 uporabljali mobilni telefon z osnovnimi 
funkcijami?
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… in ko se pametni telefon ne uporablja v vseh 
svojih zmogljivostih

1) Tisti, ki so uporabljali telefon v zadnjih 3 mesecih.
Vir: SURS

Koliko odstotkov 16–74 let starih aktivnih1) uporabnikov pametnega telefona v Sloveniji v 
2020 NI uporabljalo aplikacij na svojem pametnem telefonu?

11 %  moških 22 %  upokojencev

13 %  z osnovnošolsko izobrazbo ali manj

26 %  starih 55–64 let

12 %  na gosto poseljenih območjih

aktivnih uporabnikov pametnega 
telefona, starih 16–74 let11 %  



 

Vir: SURS

Ko “neumni” telefon ni več dovolj …

Koliko odstotkov 16–74-letnikov v Sloveniji je v 2020 uporabljalo pametni telefon?
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Pametni telefon je hibridna multimedijska naprava

Kateri vrsti telefonov so uporabljali 16–74-letni uporabniki mobilnih telefonov v 
Sloveniji v 2020?

mobilni telefon, ki ima samo osnovne funkcije 19 %

pametni telefon 81 %
 
Vir: SURS

Mobilni telefon je v 2020 v Sloveniji uporabljalo 97 % 16–74-letnikov. 
 

Pametni telefon je uporabljalo 81 % uporabnikov mobilnega telefona, »navadni« oz. klasični 
telefon pa 19 %. 
 

Število uporabnikov mobilnih telefonov med 16–74-letniki se je glede na leto 2019 
povečalo za 1 %, pri čemer se je število uporabnikov klasičnega mobilnega telefona 
povečalo za 6 %, število uporabnikov pametnega telefona pa je ostalo enako.



 

Ko je pametni telefon več kot le telefon …

1) Glede na leto 2019.
2) Povečanje števila videoklicev je bilo tudi ena od posledic razmer, ki jih je povzročila epidemija covida-19 spomladi 2020 v Sloveniji.
Vir: SURS

Za kaj in v kolikšnih deležih so 16–74-letni uporabniki pametnih telefonov v Sloveniji 
uporabljali svoj pametni telefon v 2020?

internet 87 % (+ 3 %)1)

e-pošta 82 % (+ 11 %)

zemljevid oz. navigacija 69 % (+ 6 %)

spletna družabna omrežj 64 % (+ 12 %)

(video)telefoniranje s
spletno kamero 54 % (+ 21 %)2)



 

Uporaba mobilne telefonije v izrednih razmerah

Vira: AKOS, SURS

Gibanje letnih indeksov odhodnih klicev in odhodnega prometa iz mobilnega omrežja, 
Slovenija, 1. četrtletje 2019 – 3. četrtletje 2020

Število domačih odhodnih klicev iz mobilnih omrežij je bilo v 2. četrtletju 2020, ki je delno 
sovpadalo z epidemijo covida-19 v Sloveniji, za 2 % nižje kot v 2. četrtletju 2019, domači 
odhodni promet pa je bil za 22 % večji.
 

Število mednarodnih odhodnih klicev je bilo v 2. četrtletju 2020 za 31 % nižje kot v 2. 
četrtletju 2019, mednarodni odhodni promet pa je bil manjši za 18 %.

odhodni klici iz mobilnega omrežja odhodni promet iz mobilnega omrežja
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Kako je koronavirus spomladi 2020 še vplival 
na mobilne komunikacije?
Število SMS-sporočil je bilo v 2. četrtletju 2020 skoraj za petino nižje (za 18 %) kot v 2. 
četrtletju 2019, število MMS-sporočil pa za več kot petino višje (za 22 %). Tudi količina 
prenosa podatkov je bila večja kot v istem četrtletju prejšnjega leta, in sicer za polovico (za 
50 %).

 

Vira: AKOS, SURS

Gibanje letnih indeksov podatkovnih storitev, Slovenija, 1. četrtletje 2019 – 
3. četrtletje 2020
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SMS - sporočila MMS - sporočila prenos podatkov
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