
RAZLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA POPRBAZA 
 
POPRBAZA je namenjen večji reorganizaciji podatkov v računalnikovem 
spominu. Reorganizacijo narekujejo bodisi zakonske spremembe, bodisi 
novosti v programu. Zato je ne izvajate vsakič, ko se na naši spletni strani 
pojavi nova verzija programa! 
Izvedete jo: 
- takrat, ko program POSLI ali PLACE to zahtevata, 
- kadar na naši spletni strani objavimo, da jo je potrebno izvesti, 
- ko iz kakšnega koli razloga vračate v računalnikov spomin podatke iz 

arhiva (rezerve), če so bili taki podatki shranjeni pred zadnjo narejeno 
reorganizacijo, 

- ko je potrebno odpraviti morebitne napake, vendar je to običajno tako ali 
tako ob našem posredovanju. 

Ko je reorganizacija za določeno verzijo programa enkrat narejena, je ni 
potrebno ponavljati. Ponovno izvajanje sicer nič ne poškoduje, vendar 
običajno zahteva precej časa. Ko se izvaja reorganizacija, programa POSLI / 
PLACE ne morete uporabljati. 

Ponavljamo, POPRBAZA izvaja večje reorganizacije podatkov. Manjše 
popravke po potrebi izvede sam program POSLI / PLACE ob zagonu. 

       
 

Zakaj prehod na verzijo V6.10? 
 
1. zaradi najave MicroSoft-a, da bo brskalnik Internet Explorer ukinjen; ker je 

komunikacija programov APLICOM-a z računalniško opremo državnih organov poteka 
preko njega, je bilo to spremenjeno in se sedaj za to komunikacijo uporablja novi 
MicroSoft-ov brskalnik EDGE. Če EDGE ne obstaja (na starejših računalnikih), se 
uporaba avtomatsko preklopi na obstoječi Internet Explorer.  

2. Zaradi spremembe strukture datotek, ki je potrebna zaradi uvedbe obrazcev REK-O 
pri plačah, 

3. zaradi možnosti obračuna regresa nad neobdavčeno mejo, 

4. zaradi dodelave obračuna dohodka za dijake, študente na praksi in vajence, 

5. zaradi hitrejšega zagona programa. 
 
 
Priporočamo, da pred izvajanjem programa POPRBAZA vaše podatke shranite v rezervo!  



Postopek 
 
Kliknete na gumb Start in nato v skupini APLICOM izberete: 

POPRBAZA - 1. Nadgradnja   in, če ta brez težav zaključi, še 

POPRBAZA - 2. Reindeksiranje 
 

Windows 10: Win-11 Win-11a Win-10a Win-7 Postopek PostopekA Začetek

  

 



 

Windows 11: Win-10 Win-10a Win-11a Win-7 Postopek PostopekA Začetek 

 WIN-11 1 

In nato 

 WIN-11 2 



 
Alternativni postopek z ročnim vnosom ukazov 

V nadaljevanju so opisani postopki, kako omogočiti izvajanje program POPRBAZA na 

računalnikih z operacijskimi sistemi Windows 11, Windows 10 in Windows 7.  

 

Windows 10: Win-11 WIN-11a WIN-10  Win-7 Postopek PostopekA Začetek 

Prva možnost. Z desno tipko miške kliknite na gumb 'Start'. 

 To je gumb 'Start' v WIN-10; nanj kliknete z desno tipko in dobite 
  

 

Izberete zaženi in dobite 

 

Druga možnost. Z levo tipko miške kliknite na gumb 'Iskanje' 

 To je gumb 'Iskanje' v WIN-10. Nanj kliknete z levo tipko in dobite 
 

  

Pojavi se okno 'Command prompt'. V njem nadaljujete tako, kot velja za Windows 7. 



Windows 11: Win-11 Win-10 Win-10a Win-7 Postopek PostopekA Začetek 

Prva možnost. Z desno tipko miške kliknite na gumb 'Start'. 

 
To je gumb 'Start' v WIN-11; nanj kliknete z desno tipko in dobite 

  

 

Izberete zaženi in dobite 

 

Druga možnost. Z levo tipko miške kliknite na gumb 'Iskanje' 

 To je gumb 'Iskanje' v WIN-11. Nanj kliknete z levo tipko in dobite 
 

  

Pojavi se okno 'Command prompt'. V njem nadaljujete tako, kot velja za Windows 7. 



Windows 7: Win-11 Win-11a Win-10 Win-10a Postopek PostopekA Začetek 

Kliknite na gumb 'Start': 

 To je gumb Start v Win-7, ki se nahaja levo spodaj 

 

 Win-11 Win-11a Win-10 Win-10a Win-7 Postopek PostopekA Začetek 
Nadaljevanje je za vse WIN enako  

 

Tako se nadaljuje 
tudi za Windows 10 
ali Windows 11. 

 

Vpišete POPRBAZA in pritisnite Enter (lahko male črke), kot sledi: 



 

In dobite: 

 

In nato 

 

Po vnosu 'D' bo računalnik začel s popravljanjem podatkovne baze. Vmes bo poročal, kaj 
trenutno izvaja. 

Ko konča, zopet dobite osnovno sliko CMD okna. Tokrat vpišite POPRBAZA /RP (pazite 
na presledek pred znakom '/' ); uporabite lahko tudi male črke. 



 

Tukaj ne bo dodatnega vprašanja ali želite popraviti podatkovno bazo. Ta je že bila 
popravljena v prejšnjem koraku. Zdaj se samo ureja (sortira). Ko računalnik konča, lahko 
začnete program POSLI/PLACE uporabljati.  

 Win-11 Win-11a Win-10 Win-10a Win-7 Postopek PostopekA Začetek 

 


