
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki 

 
1. M obrazce se v PDF obliki lahko izpiše na papir neizpolnjene, omogočen pa je tudi vnos vseh 

podatkov v predvidena vnosna polja. 
2. V M obrazcih so vgrajene le nekatere osnovne kontrole, ki zagotavljajo vnos bolj kvalitetnih 

podatkov. 
3. Vgrajene kontrole na M obrazcih so opozorilne – napačno vnesen podatek je dopuščen, 

vendar se ta obarva rdeče (opozorilo: v primeru, da šifrant znotraj PDF obrazca ni osvežen, 
kontrola javi napačen podatek. V tem primeru gre za napačno informacijo o napaki). 

4. Vsi ukazni gumbi in seznami posameznih šifer se v postopku tiskanja na papir ne izpišejo, tudi 
če so na ekranu vidni. 

 
5. Seznam šifer za izbiranje se prikaže z gumbom , ki je nameščen poleg želenega podatka 

za vnos. Gumb deluje kot stikalo, s katerim se seznam šifer prikaže ali umakne. Umik seznama 
šifer se izvede tudi z izbiro želene šifre podatka. 

6. Seznam šifer je lahko manj obsežen in so vse šifre za izbiranje na voljo takoj ob prikazu. Pri 
obsežnejših seznamih je potrebno za pomikanje po šifrah vklopiti drsnik z desnim klikom 
miške v polje seznama. 

 
 

 
7. Pri nekaterih podatkih je nameščen gumb , ki proži povezavo na uradno spletno stran 

šifranta oziroma spletnega iskalnika. V tem primeru izbiranje šifre ni zagotovljeno – ustrezno 
šifro je potrebno v vnosno polje vpisati. 
 

8. Priporočamo prevzem PDF obrazca za izpolnjevanje na lokalni računalnik, ker shranjevanje 
vnesenih podatkov v PDF datoteko neposredno prek spleta ni podprto v vseh spletnih 
brskalnikih. 

 
9. Izpolnjen M obrazec v PDF je potrebno izpisati na papir, ga lastnoročno podpisati in ga v taki 

obliki oddati območni enoti ali izpostavi ZZZS oziroma ga je potrebno podpisati s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom, če se ga na območno enoto ZZZS pošilja po elektronski pošti. 

 
10. M obrazci so prilagojeni za delo s programom Adobe Reader verzije 7.0 ali višje. 



11. V postopku tiskanja izpolnjenega ali praznega obrazca je potrebno preveriti in uporabiti 
naslednji nastavitvi: 

Page Sizing=Fit 

Print on both sides of paper= izključen 
 

 
Primer pogovornega okna za tiskanje v programu ADOBE READER (Ver. XI) 

 


