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Stopnice so že same po sebi zelo kompleksne, če pa najdemo še kake stare, ki se niti ne držijo »pravil«, 
jih je s specializiranim programom težko narisati. ACAD-BAU pa premore nekaj trikov, s katerimi lahko 
modeliramo tudi take, ki so na prvi pogled neizvedljive… 

Stopnice imajo lahko številne variante osnovne 
oblike in ko to kombiniramo še s podesti, je meja 
samo še ustvarjalčeva domišljija. Če imajo Ravne in 
Krožne stopnice v svojem bistvu omejeno 
oblikovanje, pa so stopnice po predkonstrukciji 
svobodne. Vezane le na 3 osnovne Polyline se 
držijo samo ključnih 2 pravil oblikovanja: »Stopnice 
so pravokotne na hojnico« in »Stopnice imajo na 
hojnici enake globine« 

 

 

 

 

Tudi če so osnovne 3 črte čisto navadne ravne in 
vzporedne črte in je rezultat v prvi fazi enak kot pri 
Ravnih stopnicah, lahko da naknadno popravljanje 
z ročaji zanimive rezultate. Premikanje 4 vogalnih 
točk, lahko stopnice spremeni v poljubno tapezno 
obliko, premikanje hojnice pa spremeni kot roba 
nastopnih ploskev – saj se po pravilu postavi vedno 
pravokotno na hojnico. Seveda je možna 
kakršnakoli kombinacija premika ročajev hojnice in 
robov. 

 

 



Imamo pa tudi možnost »omilitve« prej omenjenega 
pravila pravokotnosti na hojnico. Če sta začetek in 
konec stopnic horizontalna, hojnica pa poševna 
imamo nekako čudno situacijo – horizontalen 
začetek, nagnjeni (a vzporedni) robovi vmesnih 
stopnic in horizontalen konec. Na kartončku 
Nastopne ploskve lahko popravljamo »Povijanje 
nastopnih ploskev« in s tem uravnavamo jakost in 
število stopnic, ki se prilagajajo začetku in koncu – 
potek je tako enakomernejši. 

 

 

 

Hojnica izpeljana iz loka vodi stopnice pravokotno 
na svoj potek in vsako urejanje z ročaji spremeni 
tudi nagnjenost nastopnih ploskev, ki v tem primeru 
zaradi loka niso vzporedne. Robove lahko 
spreminjamo v kakršenkoli trapezni ali poševni 
izgled. Še vedno pa lahko nadziramo pravilo 
pravokotnosti na hojnico preko Povijanja nastopnih 
ploskev. 

 

 

 

 

 

Sedaj lahko poljubno kombiniramo ravne in 
ukrivljene linije za hojnico in za robove stopnišča in 
se igramo s postavitvijo ročajev. Če naredimo 
premik ročaja, ki vodi v »neizvedljive stopnice« se 
zadeva enostavno ignorira in ročaja ne moremo 
postaviti. 

 

 

 

 

 

 

Sedaj se lahko začnemo igrati s podesti. Stopnice 
se lahko začnejo ali končajo s podestom (seveda 
pa je lahko tudi kjerkoli vmes). Začetni podest je 
samo podaljšek plošče in nanj ni treba »nastopiti« - 
se pravi nima višine. Je pa zadeva uporabna, ker 
se ob podestu normalno vleče ograja, kot ob 
stopnicah in v določenih primerih nam to pride prav. 

 

 

 

 

 

 



 Če želimo imeti podest na začetku in to dvignjenega – se pravi, da že predstavlja prvo stopnico, lahko 
uporabimo naslednji trik. Stopnice izdelamo po predkonstukciji ali pa pretvorimo Ravne stopnice, da 
dobijo lastnosti stopnic po predkonstrukciji. Stopnice po predkonstrukciji imajo namreč lahko poljubno 
število podestov na poljubnih mestih. Preko desnega gumba izvedemo ukaz podest vstavi in ga 
vstavimo med 2. in 3. rob stopnic. 
 

Sedaj pa z ročaji popravimo robove podesta in sicer 
tako, da razširimo 1. stopnico, da v bistvu deluje kot 
podest, podest sam pa zožamo, da deluje kot prva 
izmed stopnic v nadaljevanju. Vlogi sta sicer 
zamenjani teoretično, v praksi pa naše stopnice 
izgledajo tako kot želimo. Preko funkcije popravi 
lahko sedaj natančno določimo še višino prve 
stopnice in podesta. 

 

 

 

 

 

In ko razmišljamo v tej smeri, da je lahko podestov 
poljubno veliko, lahko načeloma postavimo 1 podest 
tik za prejšnjega in tako spremenimo stopnice v 
sestav samih podestov. Nekaj časa sicer porabimo, 
da poklikamo vse robove stopnišča in jih pretvorimo 
v podeste a imamo potem popolno svobodo pri 
oblikovanju teh stopnic. 
 
 
 
 
 
 



Nemalokrat se namreč zgodi, da so v kakih 
starejših objektih stopnice neenako globoke in 
visoke – torej vsaka stopnica ima svoje parametre. 
V primeru nanizanih podestov smo se izognili 
pravilu, da morajo biti stopnice na hojnici enako 
globoke in lahko z ročaji poljubno spreminjamo 
robove stopnic (ki so v bistvu podesti). Enako 
prosto nastavljive so tudi višine podestov in zato 
lahko na ta način rešimo še tako kompleksno 
zaporedje neenakih stopnic. 

 

 

 

Pri nizanju podestov nas lahko zmoti le ena stvar. 
Avtomatično izdelana ograja se lahko preveč veže 
na podeste in vstavlja dodatne stebričke…Če 
želimo tudi popoln nadzor nad ograjo, jo lahko pri 
izvedbi stopnic izključimo in jo narišemo naknadno 
preko ukaza Ograja. Vse funkcije prostorskega 
risanja so na voljo s podukazoma 3D ali 
Stopničasto. 

 

 

 

 

 

Ograja se sedaj sama prilagodi pokazanim točkam. 
Če želimo še popoln nadzor nad stebrički, potem 
izključimo primarne stebre v oknu za popravljanje 
ograje (opcija Stebri pa je še vedno vključena). 
Tako imamo sedaj možnost »ročnega postavljanja« 
stebričkov preko funkcije »Stebre dodaj« v 
priročnem meniju (med popravljanjem ograje). 

 


