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ACAD-BAU ima za svoje elemente natančno dodelane popise, a včasih moramo kako stvar zmodelirati 
tudi z AutoCAD-om. Tak dodaten element lahko vključimo v splošne popise z vsemi prednostmi, ki jih 
ACAD-BAU nudi. 

 
 
Polni objekti (Solid) so matematično prava 
geometrijska telesa in o njih lahko marsikaj izvemo. 
Povpraševanje po informacijah je v AutoCAD-u možno 
z ukazom Massprop (volumen) ali Area (površina). 
Rezultat se izpiše v tekstovnem oknu ali pa ga lahko 
izvozimo v datoteko TXT. Če imamo veliko objektov, 
za katere bi radi povzeli npr. volumen, nam izbor vseh 
naenkrat izpiše le skupen volumen oz. vsoto. 
 
 
 
 
 

 
 
Nasprotno pa zna ACAD-BAU delati popise tudi 
za AutoCAD objekte. Z njegovimi funkcijami 
lahko enostavno prenesemo v Excel cel sklop 
volumnov izbranih objektov, ki se izpišejo z 
spremljajočimi podatki in vsak ločen element je 
predstavljen v svoji vrstici. Uporabimo ukaza 
»Priredi količinske lastnosti« in »Popis količin«. 
 
 
 
 
 



 Z ukazom Priredi količinske lastnosti 
(paleta ACB popisi) in opcijo »dodeli« se po 
izboru objektov odpre pogovorno okno, kjer 
izberemo v seznamu »Tip« količino ki nas 
zanima: volumen, površina, dolžina ali kos. 
Na voljo imamo tudi 2 dodatni vrstici teksta 
za vsak objekt, kamor lahko vpišemo 
poljuben tekst, ki ga želimo zraven v popisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ukazom Popis količin izberemo 
prej omenjene objekte in v oknu 
popisa že vidimo njihove 
lastnosti: Ime (ime layerja in tipa 
objekta), številka pozicije, etaža 
(če je dodeljen layerju, ki pripada 
etaži), skupina (če je dodeljen 
layerju, ki pripada skupini), tekst 
1 in tekst 2 (dodatni vrstici teksta 
s poljubno vsebino) ter količina, ki 
smo jo izbrali v seznamu 
(volumen, površina, dolžina ali 
kos) 
 
 
 
 
 
 

 
Podatke je sedaj možno 
enostavno prenesti v Excel. V 
seznamu jih izberemo, kliknemo 
na desni gumb in izberemo 
»Izvoz v Excel« ter »Izvoz«. V 
Excelu nas čaka tabela v 
slovenščini z vsemi podatki, ki jih 
lahko tu naprej obdelujemo. Vsak 
objekt je dobil tudi pozicijsko 
številko, ki jo lahko generiramo 
tudi v risbi z ukazom Številke 
pozicij. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ko gre za AutoCAD-ove elemente, 
so to pogosto lahko simboli v 
notranjosti ali zunanjosti objekta. 
Včasih bi jim radi prilepili še druge 
vrste podatkov. Recimo, da smo 
fasado opremili s stebriščem. 
Vsakemu stebru lahko priredimo 
podatke kot npr.: material, cena, 
barva itd…Na ta način je naš 
popis res popoln. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sklop dodatnih podatkov moramo najprej 
definirati. Uporabimo ukaz v zavesnem meniju 
ACAD-BAU / Lastnosti objektov / Uporabniške 
podatke definiraj/dodeli. V polje Ime vpišemo 
npr. STEBER in kliknemo gumb definiraj 
Odpre se novo pogovorno okno za definicijo 
atributov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V polje atribut vpišemo npr. 
MATERIAL in kliknemo gumb vstavi. 
Na levi strani lahko izbiramo Tip 
podatkov – ali gre za tekst, številko, 
logične vrednosti…itd. Za vsak tip 
podatkov lahko določimo omejitve 
(npr. dolžino teksta…) Ko nastavimo 
prvi atribut, piknemo v prazno vrstico 
spodaj in določimo naslednji atribut. 
Na tak način definiramo sklop vseh 
atributov, ki jih bomo kasneje izpolnili 
s pravimi podatki. 
 
 
 
 
 
 



 Z OK potrdimo pogovorno okno 
in sklop se doda v seznam. Sedaj 
izberemo gumb Priredi in 
izberemo objekte v risbi, katerim 
želimo prilepiti podatke. Seveda 
moramo sedaj vsakemu objektu 
še vpisati vrednost dodeljenih 
atributov. To storimo z ukazom 
ACAD-BAU Lastnosti objektov / 
Uporabniške podatke obdeluj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V pogovornem oknu izberemo 
opcijo »Izberi izmed objektov z 
uporabniškimi podatki« ter 
kliknemo gumb popravi. Kliknemo 
na enega izmed stolov in odpre 
se pogovorno okno za izpolnitev 
podatkov. V vsako polje vpišemo 
pripadajočo vrednost in potrdimo 
z OK. Tako obdelamo vse 
objekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Če želimo, da se vsi ti podatki 
izpišejo skupaj z ostalimi v 
popisu, moramo dodane atribute 
dodeliti definiciji popisa. To 
storimo z ukazom Nastavitve 
količin na paleti ACB popisi. V 
seznamu poiščemo Uporabniške 
volumne, piknemo v tabeli spodaj 
v prazen del z desnim gumbom in 
izberemo »Nova Lastnost«. 
Vnese se nova vrstica, ki jo 
dvokliknemo in za ime vnesemo 
ime atributa, opis pa je lahko 
poljuben. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
Tako dodamo v tabelo vse prirejene atribute in še enkrat izvedemo popis z ukazom Popis količin. V oknu 
popisa se atributi pojavijo kot novi stolpci in vrednosti atributov za posamezen objekt so izpisani. Spet je 
možen izvoz podatkov v Excel, kjer lahko dobljene podatke naprej obdelujemo – npr. seštejemo ceno 
celotne opreme. 
 
 
 
 
 


