
ACAD-BAU 18.6 - NOVOSTI 
 
NOV TREND IZGLEDA NAČRTOV 
 
ACAD-BAU predstavlja v novi verziji celo paleto novosti vezanih predvsem na nov tip izgleda načrtov. Trend pelje namreč 
v smeri bolj preglednih in vizualno privlačnejših načrtov z barvanimi ploskvami, sencami, posebnimi efekti…Klasičen črtni 
vektorski načrt je seveda še vedno osnova, a po želji ga lahko z nekaj kliki pretvorimo v barvani načrt, ki je bistveno lažji 
za razumevanje tako za naročnika kot strokovnjaka na gradbišču. Naročnik si z bolj realno predstavitvijo materialov in 
senc laže ustvari predstavo, medtem ko je nazornejša predstavitev posameznih tipov konstrukcije z živimi barvami bolj 
pregledna na gradbišču kot star način z vzorci šrafur.  
Nova filozofija je seveda podprta tudi s samo tehnologijo. Hitrosti računalnikov omogočajo vektorske izračune odtenkov 
barv in senc z nekaj sekundnimi zamiki in tudi tiskalniki so praktično skoraj vsi že barvni. Vse več strokovnjakov pa 
prehaja tudi na tablice namesto klasičnega papirja in tudi tam je prikaz v barvah že v osnovi bolj logičen, saj le tako 
popolnoma izkoristimo možnosti, ki jih digitalna tehnika ponuja. 
Renderji in razni obdelani načrti iz programov kot so 3ds Max, Sketchup, Photoshop, Illustrator, Corel Draw… so seveda 
še vedno aktualni, vendar le ti zahtevajo poleg nakupa dodatnega programa tudi lepo mero posebnega znanja. 
ACAD-BAU pa v novi verziji ponuja rešitev za sodoben prikaz načrtov znotraj enega samega programskega okolja! 

 
AVTOMATIKA 
 
Za menjavanje in nadzor želenega prikaza načrtov je pripravljenih več novih palet, ki so zbrane v novi skupini ACAD-BAU 
Pogledi. Uporabniku naj bi omogočale enostavno, nazorno in udobno delo ter sistematično tiskanje načrtov.  
Enostavno - ker si lahko večino nastavitev prilagodi z enim klikom, 
nazorno - ker se glede na vrsto načrta odloča med različnimi načini prikaza: vektorsko, barvno ali kombinirano 
udobno - ker lahko vse nastavitve samodejno prilagaja svetlemu ali temnemu ozadju in nenazadnje 
sistematično – ker so za vse podprte prikaze že pripravljene CTB datoteke za tiskanje v različnih merilih z debelinami 
natanko po DIN standardu. 
 

 
 



Največjo razliko pri prikazu konstrukcijskih delov prispevajo šrafure. Različni materiali so v vektorskem prikazu šrafur 
ponazorjeni z različnimi vzorci, v barvnem prikazu z barvami in v hibridnem prikazu pa s kombinacijo obojega. Pri 
klasičnem tiskanju (sploh na črnih tiskalnikih) se bo še vedno uporabljal star način vzorcev, za barvne tiske ali uporabo 
na digitalnih napravah pa je barvni ali kombiniran prikaz bistveno nazornejši. 
 

  
 
Poleg avtomatiziranega preklopa med različnimi načini šrafiranja so na paleti zbrani še različni prikazi obodnih črt 
(sivinski ali barvni), način izgleda prereza, 2 tipa barve simbolov in pa samodejno nalaganje površinskih šrafur za barvane 
poglede. 
 
BARVANI POGLEDI 
 
Za nadaljnjo podporo zgoraj omenjeni filozofiji, so pri ACAD-BAU-u razvili fantastično vektorsko barvanje načrtov, ki 
omogoča številne prednosti v primerjavi s klasičnim senčenjem ali renderiranjem: 
 NATANČNOST: Ker je sistem zasnovan na vektorjih nudi 100% natančnost ne glede na povečavo risbe. Klasične 

vizualizacije – renderji temeljijo na rasterskih slikah, kjer ob povečavah vidimo točke. 
 ENOSTAVNOST: Nastavitve za barvanje so zbrane v enem samem pogovornem oknu in so zelo enostavne za 

uporabo. V nasprotju s postopki renderiranja, ki zahtevajo ogromno znanja in izkušenj ter običajno poznavanje še 
enega dodatnega programa. 

 HITROST: Sama hitrost izdelave barvanega pogleda je seveda odvisna od kvalitete računalnika (proces se izvaja 
večnitno), a običajno se načrt pobarva v trenutku. Če imamo v eni risbi izdelanih veliko načrtov z veliko efekti, potem 
se čas meri v sekundah. Seveda pa se vsi načrti samodejno posodobijo z vsako sprememb na BIM modelu – torej gre 
za polno asociativnost. 

 KVALITETA: Čeprav gre v primeru barvanih načrtov za klasične vektorje in šrafure, se sama kvaliteta izgleda zelo 
približa renderjem. Na voljo so vsi učinki kot nianse barvnih odtenkov v odvisnosti od vpadnega kota svetlobe, 
prozornost, sence (tudi v smislu študije osončenja)…Rezultat bo v večini primerov brez problema zadostoval za 
končno predstavitev stranki ali za pripravo natečajnih plakatov.. 

 



Seveda pa barvani pogledi nudijo še obilo ostalih prednosti, saj z njimi dejansko združimo načrt in vizualizacijo znotraj 
ene DWG risbe. Načrti so lahko hkrati strokovno-tehnični z raznimi oznakami, kotami ter tekstom in tudi lepi na pogled. 
Kote npr. lahko na barvanih načrtih izdelamo avtomatsko (ukaz Objekt), če imamo vključeno med efekti Ozadje. 

 
Barvamo lahko vse tipe načrtov: tlorise, prereze, aksonometrije in perspektive. Nastavitve barvanja lahko med načrti 
prenašamo enostavno z MatchProperties ukazom. Lahko pa si vse nastavitve barvanja shranimo v predlogo (Template) 
in potem lahko v enem koraku izdelamo npr. vse 4 barvane fasade. 

 
 
Ker omogoča ACAD-BAU prepise nastavitev, lahko le te s pridom uporabimo tudi pri barvanju načrtov. Enkrat lahko v 
določeni vidnosti belo polnilo komponente za nosilni zdi prepišemo npr. s šrafuro lesa, drugič s šrafuro kamna in dobimo 
tako različne izpeljanke materialov in barv. 

  
Za hitro preverjanje ustreznosti barv in materialov poskrbijo pred pripravljene knjižnice površinskih šrafur. Tako lahko z 
enim klikom prek palete spremenimo barvo okenskih okvirjev in vrat, zasteklitve, strešne kritine, tlakov, zidnih oblog… 
 

 



Na vsakem načrtu lahko uporabimo različne kombinacije efektov, med njimi tudi efekt prostoročne skice. Ta deformira 
stroge linije načrta v bolj sproščen prikaz, ki se lepo ujema z barvanjem in kasneje tudi ostalimi novostmi (simboli, 
ozadja…). Za simulacijo starih, na roke risanih načrtov, pa lahko za sence uporabimo tudi navadne šrafure, kot npr. 
poševne črte. 

 
Vsako barvano risbo znotraj DWG lahko pošljemo kateremukoli sodelavcu, saj le ta ob ukazu Explode razpade na 
klasične objekte Polyline in Hatch. S tem pa je seveda tudi na voljo za vsakovrstno 2D urejanje. Tudi kombinacije načrtov 
za prikaz na večjem plakatu so enostavne, saj lahko prekrivajoče se načrte postavljamo naprej in nazaj prek AutoCAD 
ukazov za vrstni red (Draw order).  
Več na temo barvanih načrtov si lahko ogledate v kratkem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=VBpNqBE_ZiU  
 
BARVANI SIMBOLI 
 
Vse knjižnice 2D simbolov so prenovljene in sedaj omogočajo prikaz zapolnjenih simbolov. Polnilo vsakega simbola je 
dvobarvno za boljšo preglednost. Četudi gre za dinamične bloke, se polnilo samodejno prilagaja vsaki izpeljanki simbola. 
Različen vrstni red prekrivajočih se simbolov nastavljamo prek ukaza Draw Order. 
 

 



Barve polnil lahko seveda poljubno menjamo prek nastavitev komponent in jih tako prilagodimo lastnim potrebam, 
avtomatičen preklop med sivo in bež varianto pa je na voljo na paleti. Različne kombinacije barv lahko tudi shranimo in 
kasneje nalagamo prek ukaza za shranjevanje in nalaganje materialov na Ribbonu Vizualizacije. 
 

 
 
Vsak kartonček 2D knjižnice simbolov ima sedaj dodan PDF dokument, kjer je predstavljena celotna vsebina knjižnice in 
tudi osnovni napotki za delo z dotično knjižnico. 
Knjižnice simbolov zunanjosti, predvsem dreves, imajo še nekaj več funkcionalnosti. Simbole lahko predstavimo v enem 
ali dveh barvnih odtenkih s sencami ali brez – prikaz nadziramo prek vidnosti etaž v prednastavitvah.  

 
 
Sence imajo v dinamičnem bloku poseben ročaj, s katerim jih lahko premikamo. Z oddaljenostjo sence od drevesa lahko 
simuliramo višino drevesa. Seveda pa lahko sence pomikamo tudi na poljubno stran in se s tem prilagajamo vpadnemu 
kotu svetlobe, ki ga uporabljamo na barvanem načrtu. 

 
Preko menjave barv polnil, lahko dosežemo prikaz v poljubnem letnem času. Polnila lahko za zimski letni čas izključimo. 
Avtomatična menjava v štirih variantah je na voljo že na dnu palete Ozadja. Prek enega klika se vse barve polnil menjajo 
med zeleno, rjavo in sivo barvo. Za vsako barvno kombinacijo pa lahko vključimo tudi prozoren prikaz, kar omogoča 
delen prikaz elementov tudi pod drevesi. 
 

 
 
 
 



Drevesa v narisu imajo podobno zasnovo v dveh barvnih odtenkih. Vrstni red dreves in načrta menjamo prek ukaza 
Draw Order. Drevesom, ki stojijo pred načrtom, lahko prek okna Properties določimo prozornost tako, da v polje 
Transparency vpišemo želeni faktor (max. 90). Enako velja za simbole ljudi in živali. 
 

 
 
OZADJA in DODATNI EFEKTI 
 
Nova paleta Ozadja vsebuje ukaze in dodatke za opremljanje in lepši izgled načrtov. Dekorativne elemente kot so ozadja, 
horizonti, oblaki, ptice, učinki, izrezi… postavljamo pred ali za načrt, pri čemer je vrstni red avtomatičen ali pa ga kasneje 
ročno spreminjamo prek ukaza Draw Order na desnem gumbu miške. 
 

 
 
Načrtu, ki je lahko poljubno obdelan (opisi, oznake, kote, sence, barve…) dodamo najprej ozadje. Ozadje je lahko barvni 
preliv Gradient ali slika. Pred definiranih je več prelivov, ki jih vnesemo s podajanjem 2 diagonalnih točk. Ker gre za 
šrafuro Gradient, ji lahko kasneje spreminjamo barve prek okna Properties. Večbarvni preliv se vnese kor grupa. Na voljo 
pa so tudi 4 slike neba z oblaki, ki se prav tako vnaša z 2 klikoma po diagonali. 
 

 
Slike neba so brezšivne (seamless), tako da jih lahko poljubno kombiniramo. Temu je namenjen ukaz Panorama, ki 
samodejno kopira sliko po X osi in omogoča izdelavo ozadja za daljše nize, kot so npr. vse fasade. Da nas ne motijo 
posamezni okvirji slik, imamo ikono za prikaz in skrivanje le teh. 
 



 
 
Kadar uporabljamo klasični preliv, lahko ozadje dekoriramo s posameznimi oblaki ali pticami. Oblaki so slike s 
prozornostjo in jih postavljamo na ozadje v želeni velikosti. Kasneje jih lahko urejamo z vsemi ukazi – kopiramo, 
povečujemo, rotiramo…skratka kombiniramo po želji v poljubnem vrstnem redu, ki ga nadziramo prek Draw Order. Na 
voljo so tudi različni horizonti, kot slike mest ali pokrajin ali pa kot dinamični blok – navadna črna črta ali valovita oblika. 
 

 
 
Paleta pa ponuja tudi vrsto učinkov, ki nadomeščajo obdelavo v drugih programih – npr. Photoshop. Učinki se namestijo 
pred načrt in ponujajo vtise krac, pack, porumenelosti, skice…Lahko se jih kombinira več - enega nad drugim. Na koncu 
pa lahko dodamo še posebne učinke okvirjev ali izrezov. Učinki so slike s prozornostjo in jih kasneje lahko premikamo ali 
obrezujemo z AutoCAD orodji za urejanje slik. 
 

  
 
NOVA KNJIŽNICA ZA ODVODNJAVANJE (HVAC) 
 
V zbirki 2D simbolov na paletah se nahaja nov kartonček Odvodnjavanje. Tam so zbrani: 
 Ukazi za izris linij za vodno napeljavo 
 Simboli za odvodnjavanje 
 
Ukazi na zgornjem delu palete sprožijo risanje črte Polyline s posebnimi lastnostmi in na posebnem Layerju za izris 
različnih tipov vodne napeljave – tako obstoječe, planirane in ukinjene). Vse lastnosti linij sledijo strogo DIN standardu. 

 



Knjižnica simbolov je razdeljena na tlorisni in narisni del, ter vsebuje dinamične bloke za različne sisteme odvodnjavanja, 
kanalizacijske in prezračevalne cevi ter sanitarne opreme. Vsi simboli se samodejno postavijo na temu ustrezen Layer. 
Določeni simboli vsebujejo pred nastavljene atribute katerih vrednosti lahko spreminjamo prek okna Properties. 
Celotna vsebina knjižnice je zbrana v PDF datoteki »Katalog odvodnjavanje«, kjer so prikazane vse variante dinamičnih 
blokov in tipi črt za napeljave. 
 

 
 
OBDELAVA SITUACIJSKEGA NAČRTA 
 
Obdelavi situacije je namenjen cel nov sklop ukazov, ki pokrivajo pripravo zazidalnega situacijskega načrta kot tudi 
zunanjo ureditev. Postopek je vezan na DIN standarde in omogoča asociativne povezave med elementi ter sprotno 
preračunavanje – npr. zazidane površine. 
 

 
 
Vse skupaj se začne z vstavitvijo geodetske podloge. ACAD-BAU nudi orodja za poenostavitev postopka, saj lahko 
podlogo ob vnosu poravnamo, prilagodimo merilo in obrežemo. Vmes se samodejno izvede tudi proces čiščenja, saj so 
običajno risbe podlog zelo neurejene. Čiščenje obsega premik risbe v koordinatno izhodišče, postavitev vseh elementov 
na Z=0 in Layer 0 (vsak element ohrani svoje lastnosti) ter zamenjava manjkajočih stilov na klasičen stil Standard. To 
pomeni, da se nam ob odpiranju risbe ne pojavljajo več nadležna obvestila o manjkajočih tipografijah.  
Taka očiščena risba se potem vnese kot X-ref v risbo, ki jo obdelujemo. Original se seveda ohrani in dobi pripono BAK. 
Na podlogo vrišemo najprej parcelno mejo, sosednje površine in prometne površine. Nato dodamo objekte, ki jih ločimo 
na obstoječe (stanovanjske, poslovne, javne), načrtovane in tiste namenjene rušenju. Posebej označimo še predele s 
služnostnimi pravicami. Vsak ukaz izdela lasten objekt z lastnostmi (barve, šrafure, tipi črt…), ki so povzete natančno po 
standardu. 
Nato se lotimo obdelave same parcele in vrišemo vse pomožne črte: mejo zazidljivosti in druge zazidalne linije. 
Če imamo podatek o faktorju zazidanosti, lahko testiramo možno velikost stavbe tako, da vrišemo načrtovano stavbo in 
ji z gripi menjamo velikost, obliko ter sproti preverjamo v opisu parcele, kakšen je faktor zazidanosti (FZ), saj se le ta 
sproti preračunava. 

 



Kasneje, ko izdelamo BIM 3D model pravega objekta, se  tlorisni pogled objekta vnese samodejno in zraven se dodatno 
obarva še njegova zazidana površina. Objekt je asociativen in s spreminjanjem BIM modela, se ves čas posodablja tudi 
načrt situacije. Okoli objekta dodamo še tlakovane in ozelenjene površine. 

  
Sosednje objekte pa lahko izrišemo tudi kot 3D modele. Gre za princip identičen risanju streh. Modeli stavb se v tlorisu 
izrišejo s slemenom in strešnimi ploskvami v odtenkih – odvisno od vpadnega kota svetlobe. Če vstavimo znak za sever, 
lahko nanj vežemo dejanski izračun severne smeri in potem ACAD-BAU samodejno prilagaja prikaz podani smeri. Če npr. 
znak za S zavrtimo za določen kot, se na novo obarvajo vse strešne ploskve, popravijo vse sence na načrtih in na novo 
poimenujejo fasade. 

 
 
Če imamo na podlogi stavbe zrisane z zaprtimi črtovji, lahko izris le teh avtomatiziramo (velja le za tipe stavb z dvokapno 
in ravno streho ter za avtomatične stavbe). V tem primeru samo obkrožimo območje z dvema klikoma in vsi najdeni 
zaprti objekti (Polyline, krog) se samodejno pretvorijo v stavbe. Seveda so v tem načinu vse stavbe enako visoke, kot je 
podano v nastavitvah. Kasneje jim lahko višine spreminjamo prek pogovornih oken ali enostavno z ročaji. Če vežemo 
sonce pri izdelavi načrta na »globalno sonce«, potem lahko prek AutoCAD nastavitev SUNPROPERTIES določamo datum 
in uro in izdelujemo študije osončenja. Seveda moramo ob tem podati tudi pravi geografski položaj. 

  



Vsi medsebojni preseki stavb so avtomatski in naknadno popravljanje je enostavno, ker gre za poseben objekt. Z ročaji 
jim lahko spreminjamo položaj in dimenzije ali pa podajamo natančne podatke prek pogovornega okna. Na voljo je tudi 
poseben objekt za izdelavo izrezov s katerim lahko na hitro izdelamo podhode, atrije ali druge odprtine. Lahko jim tudi 
dodelimo podatke kot so številka stavbe, lastnik in ime. Sortiramo jih po različnih tipih – stanovanjske, javne, poslovne in 
posebej lahko označimo tudi predvidene novogradnje in stavbe za rušenje. Celoten model lahko obarvamo glede na 
podano tipografijo za bolj nazoren prikaz načrtov.  

 
 
POLNILA GRADBENIH ELEMENTOV V TLORISU 
 
Že do sedaj je bilo možno uporabljati šrafure z ozadjem v tlorisih, vendar le za elemente, ki so bil rezani, kot npr. zidovi, 
stebri…Sedaj pa je dodana podpora zapolnjevanju vseh elementov – torej lahko barvamo tudi plošče, tlake, stopnice, 
odprtine, montažne konstrukcije…  

 
Tlorisno polnilo je neodvisno od površinskega polnila, ki se kasneje uporablja ob izdelavi ostalih načrtov. Tako je lahko 
plošča v tlorisu drugače zapolnjena, kot na aksonometričnem načrtu. Tlorisno polnilo lahko zapolni celoten objekt ali pa 
naredi le obrobo določene debeline. Nastavitve polnila so lahko različne za vsako stopnjo detajliranja. Če se več 
zapolnjenih elementov prekriva, se ob regeneraciji risbe (ukaz RE) vrstni red uredi samodejno. 

 
 


