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ALI JE INVALID LAHKO PODJETNIK? 
 

 

Vprašanje, ki se postavlja, ni vsakodnevno, se pa občasno s tem vprašanjem na nas obrnejo 
potencialni podjetniki. Seveda gre za invalide, ki imajo določeno stopnjo invalidnosti in 
določene omejitve, niso pa invalidsko upokojeni. 
 
Osebo, ki je invalid in je še delazmožna, napotimo na invalidsko komisijo z vprašanjem, če 
lahko opravljajo dejavnost, ki bi jo želel registrirati. Invalidska komisija ima vpogled v 
kartoteko in vso zdravstveno dokumentacijo in pozna tudi omejitve, ki so bile posamezni 
osebi določene. Če je odgovor invalidske komisije pozitiven, potem potencialni podjetnik nima 
nobenih ovir, da se ne bi smel registrirati. Če pa je invalidska komisija dala negativno mnenje, 
saj meni, da delovni proces podjetnika ni primeren za bolezen in omejitve, ki jih ima invalid, 
potem registracijo absolutno odsvetujemo, saj bi vztrajanje lahko pripeljalo do nepotrebnih 
zapletov pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Če je potencialni podjetnik invalid pridobil pozitivno mnenje invalidske komisije, pa je 
postopek registracije povsem enak, kot pri vseh ostalih, ki se registrirajo. Ker se v okviru 
registracije oddajajo tudi davčni podatki in običajno tudi obrazec M1 – prijava v zavarovanje, 
pa je treba povedati, da je potrebno na obrazcu M1 označiti, da gre za zavarovanje osebe, ki 
je invalid. Potencialni podjetnik naj ima odločbo invalidske komisije s seboj, saj je več členov, 
na podlagi katerih je mogoče pridobiti status invalida in pri izpolnjevanju obrazca M1, je 
potrebno to natančno vpisati. 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov samozaposlenim podjetnikom-
invalidom omogoča uveljavljanje vseh vzpodbud, za katere izpolnjujejo pogoje in sicer: 
 

➢ nagrada za preseganje kvote 

➢ oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

➢ plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan 

individualni načrt prilagoditve 

➢ plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni 

načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega 

zavezanca za plačilo prilagoditve 

➢ subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan 

individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar 

pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne 

dosega pričakovanih delovnih rezultatov 

Tudi o teh pravicah se mora podjetnik – invalid pozanimati preden pride na registracijo 

podjetja. 


