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DIGITALIZACIJA IN E-ARHIVIRANJE KOT PRILOŽNOST ZA 
DRUŽBENO ODGOVORNOST IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

Izvleček: 

Razvoj in nove tehnologije v pisarniškem poslovanju zahtevajo nove načine dolgotrajne hrambe 
arhivskega in dokumentarnega gradiva. Digitalizacija in (e-)arhiviranje predstavljata poslovne 
priložnosti tudi za podjetja, ki zaposlujejo invalide. Več možnosti za zaposlitev invalidov bodo 
omogočale tudi pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in v arhivih. Zaposlovanje in ohranjanje zaposlitev 
za invalide je družbeno odgovorno, saj z delom lahko sami skrbijo za svojo ekonomsko varnost, s čimer 
se krepi tudi njihova samopodoba in socialna vključenost, zmanjšajo se stroški države za različne 
socialne transferje, ki pripadajo nezaposlenim invalidom.  
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Abstract: 

Digitalization and E-Archiving as an Opportunity for  
Social Responsibility and Employment of Disabled Persons 

Development and new technologies in records management require new methods of long-term 
preservation of records and archives. Digitalization and e-archiving present business opportunities 
for companies, which employ disabled people as well and more possibilities for their employment 
also at creators and in the archives. Employment and employment maintenance of the disabled is 
socially responsible, as they can take care for their own economic security if working. That way their 
self-image and social inclusion are being strengthened, and the state costs for various social expenses, 
which are meant for unemployed disabled people, are reduced. 
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1 UVOD 

V novejši dobi smo priča hitremu razvoju na različnih področjih od 
tehnologije, medicine, pisarniškega poslovanja do arhivistike. Poklic arhivista se 
spreminja tako kot tudi načini dolgotrajne hrambe in arhiviranja. Elektronskega 
gradiva je vedno več in posledično je treba poskrbeti za elektronsko arhiviranje. 
Težnje so tudi, da bi se dokumentarno in arhivsko papirno gradivo digitaliziralo. Da 
je arhiviranje (v najširšem pomenu besede) lahko zanimiv posel, kažejo tudi podatki 
različnih spletnih portalov. Spletni portal Poslovni asistent Bizi.si postreže s 
podatkom, da je za dejavnost arhiviranja registriranih 64 podjetij, samostojnih 
podjetnikov ali zavodov (med njimi so tudi slovenski javni arhivi, vendar še vedno 
ostane 58 podjetij ali samostojnih podjetnikov, ki imajo kot svojo dejavnost 
registrirano arhiviranje, arhiviranje podatkov, hrambo, digitalizacijo ali podobno 

                                                 
*  Mojca Kosi, prof. sociologije in zgodovine, Ljubljanska ulica 104, 2000 Maribor, Slovenija, kontakt: 

mkosi77@gmail.com. 



M. Kosi: Digitalizacija in e-arhiviranje kot priložnost za družbeno odgovornost in zaposlovanje invalidov 

528 
 

dejavnost). Podoben podatek (49 podjetij ali samostojnih podjetnikov) najdemo v 
Telefonskem imeniku Slovenije - TIS. Arhiviranje kot priložnost za svojo dejavnost 
pa vidijo tudi podjetja, ki zaposlujejo invalide. Iz uradnih evidenc (Register 
invalidskih podjetij in Seznam zaposlitvenih centrov z opisom dejavnosti) s spletne 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se z 
arhiviranjem dokumentacije ukvarjajo: 

A. invalidska podjetja1:  

 Studio HTZ iz Velenja (elektronsko arhiviranje tehnično-poslovne 
dokumentacije, celoten proces digitalizacije dokumentov) ;  

 Jazon iz Ljubljane (celovito urejanje arhivov, e-hramba, skeniranje 
dokumentacije, uničevanje zaupne dokumentacije); 

 Pošta Slovenije in notranji izvajalec Invalidsko podjetje Pošte Slovenije (v 
nadaljevanju IPPS) iz Maribora (digitalizacija)2;  

B. zaposlitveni centri3: 

 Griffin iz Celja (klasična in elektronska hramba dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, svetovanje; informatizacija poslovanja; hramba 
dokumentacije; kartonaža - izdelava kartonskih arhivskih škatel po meri); 

 Avantus iz Maribora (arhiviranje dokumentacije);  

 Jazon iz Ljubljane (pretok dokumentacije od nastanka do arhiva).  

Ob teh podatkih se postavlja vprašanje, v čem se skriva privlačnost 
arhiviranja, da si ga je za svojo dejavnost izbralo toliko podjetij, ki zaposlujejo 
invalide.  

 

2 KDO JE INVALID (DEFINICIJA IN KAKO PRIDOBITI STATUS INVALIDA) 

Po definiciji iz Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov 
iz leta 2006 so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, 
intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami 
lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi« 
(Konvencija o pravicah invalidov, 1. člen). 

V Sloveniji si lahko ljudje z navedenimi težavami pridobijo status invalida po 
več zakonih: Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (2011), 

                                                 
1  Po Zakonu o zaposlitveni organizaciji in zaposlovanju invalidov »kot invalidsko podjetje lahko posluje 

gospodarska družba, ki je organizirana in deluje kot kapitalska družba v skladu z določbami zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, če posamezna vprašanja njenega pravnega statusa, upravljanja in poslovanja s tem 
zakonom niso urejena drugače. Gospodarska družba, ki izpolnjuje pogoje, lahko začne poslovati kot invalidsko 
podjetje, ko pridobi status invalidskega podjetja. Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med 
celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi«. 

2  Podatki v registru se nanašajo na dan 19. 3. 2015, zato Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, ki je bilo 
ustanovljeno 15. 4. 2015, v času nastanka prispevka v registru še ni navedeno, čeprav deluje.  

3  Po Zakonu o zaposlitveni organizaciji in zaposlovanju invalidov je »zaposlitveni center pravna oseba, ki se 
ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo, in ima 
izdelan poslovni načrt«. 
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Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2007), Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem varstvu4 (2012) ali po Zakonu o vojnih invalidih (1995).  

 

3 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V SLOVENSKIH JAVNIH ARHIVIH IN PRI 
USTVARJALCIH ARHIVSKEGA GRADIVA 

V tem primeru gre za zaposlovanje dveh skupin invalidov. 

a) Že zaposlen delavec je v času zaposlitve pridobil status invalida in ima 
pravico, da delovno mesto ohrani. V večini primerov so potrebne 
prilagoditve delovnega mesta, delovnega okolja ali druge prilagoditve 
(npr. skrajšan delovni čas). Po izkušnjah iz zaposlitvene rehabilitacije v 
takih primerih nemalokrat prihaja do odpora delovnega okolja do 
prilagoditev, ki se tičejo zlasti prilagoditev delovnega procesa. Ker 
delavec-invalid zaradi svoje invalidnosti pogosto ne zmore več opravljati 
vseh faz delovnega procesa, bi bilo najbolj smiselno, da opravlja samo tisti 
del delovnih nalog, ki jih zmore opravljati brez škode za svoje zdravje, 
vendar delodajalec pogosto ni naklonjen tovrstnim prilagoditvam. 
Najpogostejši izgovor je, da potrebuje delavca, ki je zmožen opravljati 
vse faze delovnega procesa (npr. v času bolniških odsotnosti, dopustov in 
v času, ko je povečan obseg dela, težje dobi nadomeščanje, če delavci 
lahko opravljajo samo nekatera delovna opravila), in dilema, kako bodo to 
sprejeli ostali delavci, ki takšnega »privilegija« nimajo. Seveda v tem 
primeru ne gre za noben privilegij, ampak za prilagoditve, ki jih delavec-
invalid potrebuje, da lahko še naprej opravlja svoje delo in istočasno ne 
škoduje svojemu zdravju. 

b) Nove zaposlitve - zaposlovanje invalidov  

Poleg izobraževanja je zaposlitev eden najpomembnejših dejavnikov v 
življenju posameznika. Zaposlitev vsem omogoča razvijanje svojih 
sposobnosti in kompetenc, pridobivanje in ohranjanje delovnih veščin, 
socialno vključenost, ekonomsko varnost … Invalidi so zaradi invalidnosti 
stigmatizirani (delodajalci že vnaprej pričakujejo, da bodo z zaposlitvijo 
invalida težave, da bo pogosto odsoten iz zdravstvenih razlogov) in 
posledično pogosto tudi diskriminirani pri zaposlovanju.  

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je v Poročilu o uresničevanju 
Akcijskega programa za invalide (2014) predlagalo, da se do leta 2020 poveča 
stopnja zaposlovanja invalidov tako na ministrstvu kot tudi v vseh javnih kulturnih 
ustanovah. V letu 2014 so namreč bili na Ministrstvu za kulturo zaposleni samo trije 
invalidi od približno 200 zaposlenih oz. okrog 1,5 % vseh zaposlenih na Ministrstvu 
za kulturo (Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014, str. 49). 
V tem istem poročilu samo Pokrajinski arhiv Maribor poroča o zaposlitvi invalidnih 
oseb preko projektov javnih del in da je bilo njihovo delo »zelo koristno tako za 
stroko, saj se je tako povečal obseg del na področju materialnega varstva 
muzejskega5 in arhivskega gradiva, kot tudi pozitivna človeška izkušnja pri njihovi 
integraciji v delovne postopke. V Pokrajinskem arhivu Maribor imajo iz preteklih 
let pozitivne izkušnje pri izvajanju integracije invalidov v zaposlitvene možnosti in 
vzpostavljanju enakih možnosti brez diskriminacije za vse uporabnike arhivskega 

                                                 
4  T.i. delovni invalidi. 
5  V projekt je bil vključen tudi Narodni muzej Slovenije. 
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gradiva in naključne obiskovalce kulturne ustanove, kot je arhiv.« (Poročilo o 
uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014, str. 41) 

V preteklih letih so imeli izkušnje z zaposlovanjem ali usposabljanjem 
invalidov tudi v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Zgodovinskem arhivu Celje in Arhivu 
Republike Slovenije (Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 
2007-2013 v letu 2008, str. 23).  

V slovenskih javnih arhivih in pri ustvarjalcih arhivskega gradiva bi lahko 
invalidi opravljali številna dela in se tudi zaposlovali, seveda ob predpostavkah, da 
imajo ustrezno izobrazbo, interese, da je delovni prostor dostopen in prilagojen za 
različne skupine invalidov (predvsem za gibalno ovirane, slepe, slabovidne, gluhe, 
naglušne invalide). Večina invalidov posebnih prilagoditev sploh ne bi potrebovala 
in bi se lahko zaposlovali brez večjih težav oz. pod enakimi pogoji kot vsi ostali 
zaposleni. Za njihovo zaposlitev je potrebno predvsem premagati predsodke, 
izpostaviti pozitivne zglede in primere dobrih praks (npr. iz Pokrajinskega arhiva 
Maribor). 

 

4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V INVALIDSKIH PODJETJIH IN ZAPOSLITVENIH 
CENTRIH 

Specifika teh podjetij je, da so se že ob sami ustanovitvi zavedali in zavezali, 
da bodo zaposlovali v prvi vrsti invalide, temu primerno naj bi tudi načrtovali 
delovna mesta, poslovne dejavnosti in prilagoditve za invalide. Zaposlitveni centri 
praviloma zaposlujejo težje zaposljive invalide, ki dosegajo 30-70 % delovne 
učinkovitosti in pri delu potrebujejo stalno mentorstvo, medtem ko invalidi v 
invalidskih podjetjih ob ustreznih prilagoditvah delovnih mest dosegajo enako 
delovno učinkovitost kot zdravi delavci.  

Vsa na drugi strani prispevka našteta invalidska podjetja in zaposlitveni centri 
se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi na področju arhiviranja, pod katerimi si lahko 
predstavljamo marsikaj. Namen tega prispevka ni, da se razišče in opredeli njihove 
dejavnosti in kako jih opravljajo, ampak ali lahko dejavnosti, kot je digitalizacija 
in e-arhiviranje, predstavljajo perspektivno delovno mesto za invalide. 

Na podlagi ogleda delovnega mesta, intervjuja z vodjo digitalizacijskega 
centra, direktorjem invalidskega podjetja, zaposlenimi delavci in na podlagi lastnih 
7-letnih delovnih izkušenj iz zaposlitvene rehabilitacije, sem prišla do ugotovitev, 
ki lahko predstavljajo iztočnice za zaposlovanje invalidov na področju digitalizacije. 

Delovno mesto za digitalizacijo sem si ogledala v Pošti Slovenije in notranjem 
izvajalcu IPPS.  

Delovni proces zajema tri faze:  

 priprava dokumentarnega gradiva na zajem (gradivo se pregleda, zloži po 
določenih kriterijih, odstranijo se sponke in morebitni drugi elementi); 

  zajem;  

 validacija (kontrola).  

Invalidne osebe so bile vključene v vse tri faze dela.  
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Delovni proces poteka v svetlih (naravna in umetna osvetlitev), primerno 
ogrevanih (v prostorih, kjer je skladišče dokumentacije, je nižja temperatura kot v 
delovnih prostorih), urejenih prostorih. Delo je pretežno sedeče. Zagotovljenih je 
nekaj ergonomsko oblikovanih stolov. Pri delu se zahteva dober vid, natančnost, 
koncentracija, večkrat se dela pod količinskim in časovnim pritiskom. Delo je precej 
stresno v smislu, da se pri delu naredi čim manj napak (npr. ena sama sponka, ki jo 
zaposleni spregleda, lahko poškoduje delovno opremo, napake pri delu in 
neustrezno evidentirani dokumentaciji lahko povzročijo izgubo zaupanja 
stranke/naročnika ipd). Dodatno obremenitev lahko povzroča konstantno izvajanje 
kontrole nad prihodi in odhodi v prostor. Delovni prostori so vedno zaklenjeni zaradi 
preprečitve vstopa nepooblaščenim osebam, kar lahko pri bolj občutljivih delavcih 
povzroča občutek utesnjenosti, neugodja. Zaposleni ne smejo imeti pri sebi na 
delovnem mestu mobilnih telefonov, ampak jih morajo hraniti v garderobnih 
omarah. Ker se ne dela z raznolikim gradivom, lahko delo postane monotono. Vsi 
zaposleni pred zaposlitvijo opravijo teste, s katerimi se želi ugotoviti, ali imajo 
ustrezne predispozicije (predvsem karakterne lastnosti) za to delo. Delo zagotovo 
ni primerno za osebo (ne glede na morebitno invalidnost), ki si želi raznoliko, 
dinamično in kreativno delo. 

Delo se ocenjuje kot neprimerno za slepe in manj primerno za slabovidne. Z 
ustreznimi tehničnimi pripomočki bi se delovno mesto lahko prilagodilo tako, da bi 
ga lahko opravljali tudi slabovidni, vendar bi bilo potrebno opraviti preizkuse, 
kakšna delovna učinkovitost bi se lahko dosegala in ali bi bila ekonomsko 
sprejemljiva (z vidika delodajalca). Bolj smiselna za to skupino invalidov bi bila 
zaščitena delovna mesta v okviru zaposlitvenega centra ali v programu socialne 
vključenosti.  

Delovno mesto je primerno za različne skupine gibalno oviranih, vendar bi bile 
potrebne prilagoditve individualnim zahtevam predvsem osebam s težavami 
hrbtenice (npr. možnost sedečega in stoječega dela). Ob predpostavki, da so delovni 
prostori dostopni in sanitarije ustrezno prilagojene, je delovno mesto primerno tudi 
za osebe na invalidskih vozičkih. 

Delo je manj primerno za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki imajo 
težave s koncentracijo (možna prilagoditev: več krajših odmorov) in težje prenašajo 
stres ob količinskih in časovnih pritiskih. Po drugi strani pa lahko nekatere osebe s 
težavami v duševnem zdravju in težavah avtističnega spektra (npr. Aspergerjev 
sindrom) dosegajo izjemne delovne rezultate pri enostavnih, rutiniranih delih. 

Delovno mesto je primerno za gluhe in predvsem naglušne osebe. Težave bi 
se lahko pojavljale v komunikaciji gluhega zaposlenega z delovnim okoljem, kar bi 
se lahko rešilo s tolmačem slovenskega znakovnega jezika predvsem pri uvajanju 
gluhega zaposlenega v delovni proces in delovno okolje ter učenjem osnov 
znakovnega jezika za vse zaposlene. 

Velika večina drugih skupin invalidov bi se lahko v delovni proces ob 
individualnih prilagoditvah brez večjih težav vključilo in bi delo tudi lahko 
opravljalo v skladu s pričakovanji delodajalca.  

Veliko težavo za vse zaposlene bi lahko predstavljala monotonost dela, ki hitro 
lahko privede do napak pri delu in nezadovoljstva na delovnem mestu. Razbijanje 
monotonosti pri delu, ohranjanje koncentracije, optimalne in stabilne delovne 
rezultate skozi daljše časovno obdobje (ki so uporabne za vse zaposlene, ne samo 
za invalide) bi lahko dosegli na naslednje načine: 
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 več krajših odmorov med delom (vsaj 5 minut vsako uro, individualno glede 
na potrebe posameznika); 

 med delovnim procesom odmor za krajšo vodeno telovadbo ob glasbi z 
namenom razbremenitve predvsem vratnih mišic; 

 vsak zaposleni naj ima v svojem delovnem kotičku predmete (npr. 
fotografije), ki ga motivirajo (s tem mu podjetje pokaže, da je ta delavec 
zanj pomemben, zaposleni je pa ob pogledu na stvar, ki mu dosti pomeni, 
npr. fotografija družine, hišnega ljubljenčka, bolje razpoložen in 
motiviran); 

 delavci naj prehajajo med različnimi fazami delovnega procesa (razen 
tistih, ki jim prehajanje med več delovnimi opravili povzroča težave in so 
bolj efektivni samo na eni ali določeni fazi dela); 

 fleksibilen delovni čas (nekateri so bolj efektivni zjutraj, nekateri »se 
zbudijo« šele po 10. uri; zgodaj zjutraj so zaposleni lahko tudi še pod 
vplivom zdravil, zaradi katerih se težje skoncentrirajo); 

 zaposlitev več delavcev s krajšim delovnim časom (dela v 4-urnem 
delovnem času se zaposleni ne naveličajo tako hitro kot v polnem (8 ur) 
delovnem času, zaposleni so lažje maksimalno učinkoviti 4 ure kot 8 ur; 
razen tega se v času delovnih špic lahko z več delavci maksimalno izkoristi 
delovne pripomočke, ki tako lahko obratujejo 12 ur ali več namesto 8, 
zaposleni pa niso manj učinkoviti zaradi podaljšanega delovnega časa); 

 delo z raznolikim gradivom (pridobiti naročnike z raznolikim gradivom, ne 
npr. iz samo ene branže); posebna specifika je tudi delo z arhivskim 
gradivom, za katerega bi morali biti zaposleni dodatno usposobljeni in 
izobraženi in katerega digitalizacija ne more in ne sme potekati pod 
časovnimi pritiski; 

 razumevajoč in empatičen vodja oddelka s posluhom za specifiko dela z 
različnimi skupinami invalidov in njihovimi težavami na delovnem mestu. 

S temi ukrepi se lahko zmanjša absentizem in poveča zadovoljstvo zaposlenih. 
Te ukrepe je možno prenesti tudi na druga delovna mesta na področju dela z 
arhivskim in dokumentarnim gradivom.  

 

5 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV JE DRUŽBENO ODGOVORNO 

Invalidi so pri zaposlovanju v Sloveniji še vedno v veliki meri diskriminirani in 
ni samoumevno, da invalid, tudi če ima (ustrezno) izobrazbo, dobi zaposlitev. Zato 
je vsaka zaposlitev invalida in vsako delovno mesto, ki ga zaposleni po pridobitvi 
statusa invalida obdrži, dragoceno. Predlog Ministrstva za kulturo iz Poročila o 
uresničevanju Akcijskega programa za invalide (2014), da se zaposlitev invalidov v 
javnih kulturnih zavodih do leta 2020 zviša na vsaj 5 % vseh zaposlenih, se bo slej 
ko prej realiziral, saj si za večjo stopnjo zaposlitev invalidov prizadevajo invalidska 
društva iz celotne Evropske unije, ki problematiki zaposlovanja invalidov prav tako 
posveča tudi vedno več pozornosti. Zato je treba že danes razmišljati, kako bi lahko 
delovna mesta in delovna okolja v slovenskih javnih arhivih (in pri ustvarjalcih 
arhivskega gradiva) čim bolj približali invalidom. S tem namenom bi tudi že lahko 
izobraževali bodoče strokovnjake (zgodovinarje, arhiviste, dokumentaliste, 
informatike, pravnike, restavratorje …) in vzpodbujali študente invalide, da se 



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

533 
 

izobražujejo za profile, ki so in bodo perspektiven kader za zaposlitev v arhivih in 
pri ustvarjalcih arhivskega gradiva. 

V tej luči je lahko samo dobrodošlo, da so se določena podjetja, ki se 
ukvarjajo z (e-)arhiviranjem, digitalizacijo in e-hrambo, specializirala za 
zaposlovanje invalidov. Še zlasti elektronsko gradivo v vseh fazah svojega obstoja 
ponuja številne možnosti za uspešno zaposlovanje različnih skupin invalidov, tudi 
zato, ker ne zahteva dela v neprijaznih pogojih v arhivskih depojih, prenašanja in 
dvigovanja težkih škatel gradiva, branja različnih tipov in vrst pisav (s čimer imajo 
lahko slabovidni še precej večje težave kot ostali zaposleni). Tudi proces 
digitalizacije je lahko primerno delo za veliko skupino invalidov. Vsako delovno 
mesto pa pogosto zahteva tudi različne prilagoditve različnim oblikam invalidnosti, 
ki jih ob vsej razpoložljivi tehnologiji, znanju in že pridobljenih izkušnjah na 
področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije invalidov brez večjih težav lahko 
izvedemo. (Pomanjkanje denarja je vedno prikladen izgovor, da se teh sprememb 
ne lotevamo). 

Z zaposlovanjem ranljivih skupin, kamor sodijo tudi invalidi, povečamo 
njihovo socialno in delovno vključenost, s čimer se poveča njihova finančna 
neodvisnost, krepi samopodoba, saj lahko z lastnim delom poskrbijo za svojo 
socialno varnost, posledično se zmanjšajo tudi stroški države za različne socialne 
transferje, ki so namenjeni nezaposlenim invalidom. Zavezanci za kvoto za 
zaposlovanje invalidov, ki kvote ne dosegajo z lastnimi zaposlenimi invalidi, lahko 
z invalidskimi podjetji sklenejo pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote in na tak 
način prispevajo k družbeni odgovornosti, saj se s tem ohranjajo delovna mesta 
invalidov, ki zanje opravijo določeno storitev, ki jo potrebujejo. Npr., podjetje z 
vsaj 20 zaposlenimi, ki nima (dovolj) zaposlenih invalidov glede na določeno kvoto, 
želi digitalizirati svoje gradivo. Za ponudnika lahko izbere invalidsko podjetje, ki 
zanj opravi storitev, ki jo tako ali tako potrebuje, podjetje pa namesto v kvotni 
sistem plača invalidskemu podjetju za opravljeno storitev, s čimer se ohranjajo 
delovna mesta invalidov.  

Ne nazadnje je treba pomisliti tudi na vse že zaposlene strokovne delavce v 
slovenskih javnih arhivih, ki tekom zaposlitve zaradi bolezni ali poškodbe pridobijo 
status invalidne osebe in se srečajo s podobnimi težavami kot zaposleni invalidi v 
omenjenih invalidskih podjetjih oz. zaposlitvenih centrih – kako prilagoditi delovno 
mesto, delovno okolje in delovni proces, da bodo lahko invalidi obdržali zaposlitev 
na svojem strokovnem področju in v njej napredovali. Elektronski arhivi in 
digitalizacija bodo za to skupino zaposlenih lahko pomenili veliko možnosti za 
prilagoditve delovnih mest in ohranjanje delovnega mesta. S tem pridobi delavec-
invalid, ki ohrani delovno mesto in socialno varnost, ter celotna družba, ki dokazuje, 
da ji invalidnost ne pomeni nezmožnosti za delo, ampak možnost za enakovredno 
vključevanje v socialno in delovno okolje.  
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SUMMARY  

Mojca KOSI* 

DIGITALIZATION AND E-ARCHIVING AS AN OPPORTUNITY FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND EMPLOYMENT OF DISABLED PERSONS 

In the new era, we are confronted with rapid development on diverse fields, 
from technology, records management to archives. Just like the profession of 
archivists modifies, we can say the same for the methods of long-term record 
keeping and archiving. In addition, one is facing the increase of electronic material 
and consequently it needs to be provided for its archiving. Moreover, the tendencies 
for the digitization of paper based records and archives are appearing. That 
archiving (in the broadest meaning of the word) can be an interesting business, is 
indicated by the data on the website portals. 

Archiving is seen as an opportunity for companies who employ disabled 
people. There are 3 disability companies and 3 employment centers who deal with 
archiving. Various possibilities of disabled employment in a real working field 
(public archives and creators) or in adapted working conditions in disability 
companies and employment centers are shown in this contribution. Since the 
profession of an archivist and work in an archive changes with the creation of 
electronic material, new work prospects enable easier work for individuals who 
meet the disability. Similar findings are true also for disabled workers, who wish to 
employ themselves in the process of digitalization of records and archives. A great 
majority of problems for disabled, which are or could be employed on the area of 
e-archiving or digitization are still represented by built environment obstacles, that 
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make especially physically disabled on wheelchairs impossible to reach their 
working place or to access unsuitable adapted sanitations.  

Deaf employed individuals could meet with communication obstacles, blind 
and weak-eyed with technological ones. However, all obstacles can be reduced and 
abolish in a way that great majority of disabled could be incorporated in the working 
process without any major problems, of course by considering their capabilities, 
knowledge and interests. By employing vulnerable groups, where disabled people 
fit in, their social and working inclusion is increased, moreover, by being so, their 
financial independence is enlarged, their self-image is strengthened as they can 
provide for their social security and consequently by their own work. That reduces 
the state costs for various social expenses, which are meant for unemployed 
disabled people. Disabled employment and maintenance of disabled working places 
(by quota system as well) is social responsible and it would be most welcome that 
they are employed in the field of archiving and digitalization as well. The Ministry 
of Culture is full aware of this problem, as they wish to increase the employment 
of disabled in public institutions by the year 2020 at least up to 5% of all employed. 
For that reason, one has to think already nowadays how to make working places and 
working environments in Slovene public archives as much as possible approachable 
for disabled. 

For that purpose, disabled students could be educated and stimulated for 
study, as to educate the profiles, which are and will be perspective workers for 
employment in Archives (including information and computer specialists, lawyers, 
conservators, etc.), at creators or at service providers. 


