
ACAD-BAU 16 - NOVOSTI 
 

 TLORIS 3D SIMBOLOV 

Če opremljamo prostore s 3D simboli, se v tlorisu le ti izrisujejo z vsemi linijami, ki definirajo 3D model, zato prikaz ni 
ravno čitljiv. Za avtomatičen prikaz samo dejanskih vidnih linij v 2D je na voljo nov ukaz ACAD-BAU/Orodja/Tloris 3D 
simbolov (AO_3DBLOCKPLANVIEW), ki samodejno izdela nov pogled in ga postavi na dejansko mesto v tlorisu. Le ta se 
posodablja z vsako spremembo 3D simbolov, sama risba pa je sedaj čitljiva in jo lahko uporabimo tudi za tiskanje. V 
Osnovnih nastavitvah moramo imeti aktivno funkcijo Uporabi tudi za splošne objekte. Če želimo simbole v tlorisu 
premeščati, si moramo ponovno aktivirati 3D model, saj popravkov posameznih elementov na 2D pogledu ne moremo 
delati (deaktiviramo funkcijo Uporabi tudi za splošne objekte na Osnovnih nastavitvah). Tloris 3D simbolov je viden v 
tlorisnih pogledih ali pri vstavitvi tlorisov v Layout - z nadzorom vidnosti etaž pa lahko prikazujemo le 3D simbole, 2D 
tloris ali kombinacijo. 

       

 
 
Namig: 
Funkcijo prikaza objektov glede na 
pogled lahko uporabimo tudi pri 
splošnih objektih kot so črte Line, 
črtovja Polyline ali bloki. Tako velja 
za vse elemente, da se v 3D pogledu 
prikazuje 3D model in v 2D le tloris. 
V zgoraj opisanem primeru se v 
tlorisu samodejno vključi le pravilen 
tlorisni prikaz 3D blokov. 
Funkcija je na voljo le na AutoCAD 
osnovi (ne pa tudi na BricsCAD 
osnovi) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pozor! 
Da ukaz normalno deluje, morajo biti vsi 3D simboli postavljeni na njim ustrezen 
3D Layer: 3LIBRARY, ki ga nastavimo na seznamu Layer za vnos bloka na ACB 
Control bar-u. 
 
 
 
 
 

 
Postopek: 
• ACB Control bar: aktiviramo layer za vnos bloka: 3LIBRARY 
• Iz knjižnice na paleti prenesemo želene 3D simbole (če knjižnica ni vidna, preklopimo prek desnega klika na naslovno 
vrstico na ACAD-BAU 3D simboli ali ACAD-BAU 3D pohištvo) 
• Na Ribbonu ACAD-BAU/Orodja izberemo ukaz Tloris 3D simbolov 
• Za vidnost samo tlorisa simbolov aktiviramo opcijo Uporabi tudi za splošne objekte na ACB Control bar/Osnovne 
nastavitve. Za premikanje simbolov pa opcijo izključimo, da lahko prikažemo ročaje (grips) na pravih 3D blokih. 

 
 
 

 MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

Montažne konstrukcije imajo po novem posebno nastavitev za preboj zidu. Ločeno lahko nastavimo, kako daleč se 
prebije zid na notranji in zunanji strani. S tem je omogočeno, da montažne konstrukcije uporabljamo tudi namesto 
sklopov oken in vrat, kadar gre za kompleksnejše kombinacije. Montažna konstrukcija ima lahko namreč različne oblike 
(tudi po predkonstrukciji), različne delitve in seveda tudi različna polnila – steklo, okno, vrata, polno polje, prazno polje… 

  
 



 
 

Ker so lahko montažne konstrukcije tudi nagnjene, jih lahko 
poravnamo s poševnimi stenami in tako rišemo npr. poševne stene s 
poševnimi okni. Pri tej varianti moramo preboj montažne 
konstrukcije tlorisno zamakniti za celoten volumen, ki ga naredi 
nagnjen zid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z montažnimi konstrukcijami tudi enostavno rešujemo več odprtin 
na enem mestu ob večjih globinah zidu. To se pojavlja večkrat v 
starejših objektih, kjer kombiniramo stara okna (izgled) z modernimi 
(kvalitetna toplotna in protihrupna zaščita). Dostikrat pa se tak 
arhitekturni element pojavlja tudi z različnimi oblikami notranjih in 
zunanjih odprtin, kjer lahko z nastavljanjem globine odprtine 
natančno reguliramo, kje pride do zamika. 
 
 
 
 
 
 
 
Montažne konstrukcije imajo tudi možnost izdelave obloge. Z njo 
lahko rešujemo zunanje dekorativne okenske okvirje (npr. irte). 
Obloga ima lahko različne debeline in globine in je lahko tudi 
različno odmaknjena od osnovne konstrukcije. Če imamo 
pravokotna okna, lahko ločeno nastavljamo horizontalno in 
vertikalno oblogo (material, dimenzije), pri vseh ostalih oblikah, pa 
aktiviramo le vertikalno oblogo. Če želimo, da tudi samo okno 
potegnemo izven ravnine zidu, povečamo globino okvirjev 
montažne konstrukcije, katere polnilo je okno. Za nameček, pa 
lahko dodamo še oblogo. 
 
 
 
 
Montažno konstrukcijo lahko izkoristimo tudi za izris senčil, kjer so 
polnila okna na poljubni globini, senčila pa so stebrički in prečke 
montažne konstrukcije. Globino senčil lahko podaljšamo še za 
oblogo (lahko ločeno vertikalno ali horizontalno), vendar je v tem 
primeru smiselno uporabiti enak material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Montažna konstrukcija v osnovi 
prebije le del zidu, kolikor je globina 
stebričkov ali prečk. Če želimo preboj 
povečati, oziroma prebiti zid v celoti, 
naredimo to z vpisom zamika v 
pogovornem oknu za popravljanje 
montažne konstrukcije, kartonček 
Vgradnja. Oba zamika imata tudi svoj 
ročaj (grip), in ju lahko poravljamo 
tudi direktno v tlorisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postopek: 
• Na Ribbonu ACAD-BAU/Konstrukcije izberemo ukaz Montažna konstrukcija 
• Izrišemo želeni potek montažne konstrukcije preko obstoječega zidu 
• Z ročaji ali prek pogovornega okna (dvoklik)) nastavimo ustrezne zamike 
• Prek pogovornega okna (dvoklik) nastavimo želeno delitev 

 
  



 STREHE 

ACAD-BAU strehe imajo funkcijo za določanje 
višine kolenčnega zidu. Po novem lahko 
določimo ali se kolenčni zid meri do notranjega 
ali zunanjega robu strehe. V Sloveniji s to mero 
običajno določamo razdaljo do spodnjega roba 
strehe in če vpišemo, da naj bo kolenčni zid 
100cm, potem enostavno z ročajem premikamo 
točko, kjer naj bo ta mera veljavna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pogovornem oknu določimo, ali se kolenčni zid meri do spodnjega ali zgornjega roba strehe. 

 



 KONSTRUKCIJE 

 
Konstrukcije kot so stebri, 
preklade in ostali konstrukcijski 
elementi so bili predelani in 
omogočajo po novem veliko 
več možnosti, ne glede na to ali 
gre za izvedbo v betonu, jeklu 
ali kakem drugem materialu, ki 
ga lahko prosto določamo.  
Prikaz določene konstrukcije v 
tlorisu lahko nadziramo preko 
3 stopenj detajliranja – torej 
kako se element prikazuje v 
merilu 1:50, 1:100 in 1:200. 
Poljubno lahko določamo 
layerje in njihove lastnosti za 
vse vrste različnih robov (vidni, 
nevidni, pod in nad prerezom) 
ter šrafure. Aktiviramo lahko 
tudi izris osi prek tlorisa profila. 
 
 
 
 
 

 
Hitro spreminjanje dimenzij profila 

Če smo vstavili profil določenih dimenzij (kot steber, 
preklado ali konstrukcijo), lahko na hitro popravimo 
njegove mere prek priročnega menija (desni klik) in 
ukaza Spremeni tip. 
Odpre se pogovorno okno za nastavitev novega imena in  
dimenzij. Po opravljenem popravku se nov tip vnese tudi 
v knjižnico, tako da je ob dvokliku na voljo za vse tipe 
profilov. 
Na ta način lahko dobimo različne kvadratne ali 
pravokotne oblike. 
 

 



FIKSIRAN ali NEFIKSIRAN profil 
Vsak profil je ob vstavitvi fiksen in ima obliko po pred nastavljeni definiciji. 
Ima le en ročaj, ki se nahaja v točki vstavitve. Po novem mu lahko kadarkoli 
sprostimo to fiksno obliko in s tem se pojavijo še ostali ročaji po vogalih in 
stranicah in na tak način ga enostavno preoblikujemo. Nadzor nad obliko je 
na voljo prek opcije Profil je fiksiran v pogovornem oknu (dvoklik na profil) 
na kartončku Izbira.  
Na ta način lahko dobimo različne 4kotne oblike. 
 
 
 

 
 
Poleg urejanja z ročaji, lahko kompleksnejše oblike profilov konstrukcije dobimo tudi z Booleanovimi opreacijami, kjer 
lahko za seštevanje, odštevanje in preseke uporabimo različne tipe objektov (obstoječe konstrukcije ali navadne Polyline 
objekte) 

 
 
Novo obliko profila lahko potem shranimo v knjižnico prek ukaza 
Fiksiraj profil v nov tip (AO_UNFIXEDPROFILETOPROFILEDEF) Ukaz 
se nahaja se v priročnem meniju. 
 
 
 
 
 
 
 



Nove opcije pri KONSTRUKCIJAH 
Kadar je profil speljan po poljubni poti (konstrukcija), ki jo predstavlja Polyline, je možno naknadno popravljanje poti 
enostavno z ročaji, ki so postavljeni na vsak prelom. Profil ima lahko spremenljive dimenzije – na začetku ali na koncu ga 
lahko povečamo za poljuben faktor in to ločeno v X in Y smeri.  

 
Ročaje poti lahko spreminjamo tudi v tlorisnem pogledu, tako da je konstrukcija resnično prostorska. 

 
Izbiramo lahko tudi med različnimi opcijami prikaza kompleksnih konstrukcij v tlorisu – prikaz v pogledu, prikaz v prerezu 
ali silhueta konstrukcije. Če gledamo v prerezu, lahko tudi izbiramo med različnimi tipi prikaza linij nad in pod prerezom, 
ločeno za vidne in skrite linije. 

 
 
Uporaba MODIFIKATORJEV profilov 
Za spajanje in detajliranje konstrukcij (npr. spoj stebra in preklade) je na voljo nov način dela z modifikatorji profilov. Do 
njih lahko pridemo na 2 načina: 
• prek klika na gumb Obdelava zaključkov konstrukcij na ACAD-BAU nadzorni plošči.  
• Prek ukaza Obreži steber, preklado ali konstrukcijo (odvisno od tipa elementa) 

 
Ko je ukaz aktiven (rdeče  ploskve profila na sličici ACB nadzorne plošče) omogoča obdelavo podelementov profila. Na 
končni ploskvi se pojavi modifikator v obliki koordinatnega sistema. Pomikamo ga lahko po poljubni osi ali pa ga 
zavrtimo. Na ta način lahko profil skrajšamo in obrežemo v poljubni smeri ali kombinaciji 2 smeri. Modifikator se 
samodejno pojavi na spodnji in zgornji strani profila. Izbrani modifikator se malenkost poveča in upravljamo ga lahko z 
ročaji ali klasičnimi ukazi za popravljanje (Move, Rotate…) Pri vertikalnih deformacijah nujno vključimo ortho. 

  



Modifikator lahko po 
konstukciji poljubno 
premikamo in ga tudi 
omejimo po posameznih 
oseh, tako da izrežemo le 
del profila. Omejitve 
nastavljamo v posebnem 
pogovornem oknu 
ločeno za osi X, Y in Z, ter 
ločeno za pozitivne in 
negativne smeri. 
Pogovorno okno se 
odpre z dvoklikom na 
modifikator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  



Modifikator lahko obdelujemo tudi z drugimi AutoCAD ukazi – kopiramo, zrcalimo, razmnožujemo ali pa enostavno 
zbrišemo…Če zbrišemo vse modifikatorje, se po ponovnem klicu ukaza ponastavita oba osnovna modifikatroja na obeh 
končnih ploskvah profila. Preko ukaza MatchProeprties lahko modifikatorje prenašamo med profili, tudi če gre za 
različne tipe. Ko imamo 2 konstrukciji, ki se spajata pod posebnimi pogoji, lahko modifikatorje enostavno poravnavamo 
enega po drugem, da dobimo spoj, ki se natančno prilega. 

 
Če želimo zaključiti delo z modifikatorji, stisnemo 2X ESC ali pa ponovno stisnemo ikono Obdelava zaključkov 
konstrukcij na ACAD-BAU nadzorni plošči.  

Pri urejanju konstrukcij z 
modifikatorji je na voljo nekaj 
dodatnih nastavitev, do katerih 
pridemo prek ukaza Osnovne 
nastavitve na ACB nadzorni 
plošči in kartončka 
Podelementi.  
Izoliraj izbor – omogoča, da se 
vsi drugi elementi risbe skrijejo 
in so na voljo le izbrani profili, 
brez da bi spreninjali 
nastavitve Layerjev. 
Zakleni izbor – izbrani profili 
potemnijo in se jih ne da več 
urejati (so zaklenjeni(. Na ta 
način se izognemo nenamerni 
spremembi z ročaji. V tem 
načinu je možno le urejanje 
modifikatorjev. 
Zakleni ostale objekte – Če 
izbor ni izoliran, lahko 
preostale objekte risbe 
potemnimo oz. zaklenemo, da 
jih ni možno urejati. 

Nastavi začasni UCS na modifikatorju – za čas urejanja prek modifikatorjec se splošni UCS poravna s koordinatnim 
sistemom elementa, ki ga obdelujemo. Na ta način lahko enostavneje uporabljamo funkcijo Ortho (F8) pri urejanju 
modifikatorjev. 



 UREJEVALNIK GEOMETRIJE 

Za ACAD-BAu risbo je zelo pomembno, da je izrisana natančno. To pomeni, da je geometrija risana na čistih koordinatah 
(npr. vogal zidu v koordinati 150.00, 230.00 in ne v koordinati 150.125489642, 230.578921483) in da so npr. 
horizontalne stene res horizontalne (točno pod kotom 0° in ne morebiti pod kotom 0.0000004°) 
Vse te nepravilnosti lahko namreč pripeljejo do napačnega odzivanja objektov in kar 95% primerov podpore v 
preteklosti je bilo vezanih na nenatančno risbo. Primeri najpogostejših napak: 
- Omejen prikaz decimalk na ekranu ne omogoča vpogleda v relane mere, ki so zaradi zaokrožanja lahko nenatančne 
- Pri rsanju ni bil uporabljen Snap in Otrho in točke so podane le v okviru natančnosti trenutnega prikaza na ekranu (ob 
povečavi se pokažejo nepravilnosti) 
- Pri uporabi iskal Osnap je bila ujeta napačna točka 
- Pri prerisovanju nenatančne risbe se ob uporabi iskal Osnap napake prenašajo na prerisan model 
 

 ACAD-BAU sedaj s pomočjo urejevalnika geometrije te napake zazna in 
popravi risbo.Pri risanju ACAD-BAU objektov je lahko kontrola aktivna že 
med delom in se napakam tako že v naprej izognemo. Preverjanje 
vključimo na ACAD-BAU nadzorni plošči. Zeleno obarvan gumb pomeni, 
da je funkcija aktivna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vsak tako narisan objekt dobi tudi zaznamek, ki je viden v oknu 
Properties - ali ga program preverja v realnem času in ali naj ga 
preveri, če sprožimo splošen ukaza za preverjanje geometrije. 
 
 

Osnovne nastavitve za preverjanje 
geometrije so vezane na natančnost 
koordinat in kotov. Oboje nastavimo z 
neko želeno toleranco. Če je 
vključeno sočasno preverjanje med 
risanjem, se zadeva obnaša podobno 
kot Snap in Polar. Sočasno 
preverjanje deluje samo pri risanju in 
urejanju ACAD-BAU objektov. 
Osnovna nastavitev toleranc je lahko 
zelo majhna, tako da ne moti pri delu. 
Recimo 1 ali 0.5 cm za koordinate (kar 
je tudi nekako logična nastavitev 
natančnosti arhitekturnega projekta) 
in 1° za kot. To pomeni, da se točka, 
ki jo kliknemo v koordinati 
100.01,99.98 samodejno popravi v 
100.0,100.0. Pri kotih se lovijo 
osnovne horizontalne in vertikalne 
linije – torej koti 0°, 90°, 180° in 270°. 
Če potegnemo zid pod kotom 89.9° 
bo le ta popravljen v 90°. 

 



Poleg stalnega preverjanja med 
risanjem pa lahko aktiviramo tudi 
preverjanje geometrije kadarkoli 
med delom za vse vrste objektov. To 
velja tudi za stare risbe ali za risbe, ki 
jih prejmemo od sodelavca. V tem 
primeru uporabimo ukaz Urejevalnik 
geometrije na ribbonu ACAD-
BAU/Orodja (AO_GEOMETRYAUDIT). 
Osnovne nastavitve povzame po 
nastavitvah za sočasno preverjanje, 
lahko pa jih tudi spremenimo. 
Preverimo lahko ACAD-BAU in 
AutoCAD objekte kot so krivulje (vse 
vrste črt, lokov, krogov…), teksti in 
bloki. 
 
 
 
 
 
 

Poleg popravkov koordinat in kotov imamo na voljo še nekaj dodatnih funkcij: 
- objekti se lahko povežejo v vogalih preko podane tolerance oz. tudi po končanem ukazu ostanejo objekti povezani 
enako kot v prvotni risbi  
- objekte lahko projiciramo na nivo 0, če imamo risbo, kjer so določeni elementi nenamerno razmetani po višini. Pogosto 
dobimo take risbe od geodetov in te vrste podloga lahko dela veliko preglavic – npr. že pri merjenju razdalj (prostorska 
razdalja je daljša kot njena tlorisna projekcija) 
- vsi objekti zunaj podane velikosti risbe se lahko brišejo po vnaprejšnji potrditvi. Na ta način izbrišemo objekte, ki smo 
jih po nesreči kopirali/premaknili v risarsko »vesolje«. Risbe z oddaljenimi elementi so zelo nerodne za obdelavo, saj pri 
vsakem ZOOM ukazu na vse (Zoom ALL ali Zoom EXTENTS) zgubimo pregled nad risbo, saj so narisani načrti le še male 
neopazne točke in jih sami precej težko lociramo. 

 
Primer poravnave geometrije in izbris objekta zunaj območja risanja. 

 



 NOVOSTI PRI ZIDOVIH 

 
Pri risanju in popravljanju zidov je na voljo nekaj novih opcij. 
 
Zaklepanje slojev 
 
Na kartončku Oblika okna za urejanje zidov imamo možnost, da določen sloj zaklenemo (blokiramo) in s tem 
preprečimo, da bi se spojil z drugim slojem. Sloji se namreč običajno samodejno podaljšajo/skrajšajo, da se lepo 
prilagodijo poteku ostale konstrukcije – npr. izris vogala. Če je sloj zaklenjen, se tako samodejno uravnavanje prepreči. 

 
 
Primer troslojnega zidu, kjer je sloj izolacije na desnem primeru zaklenjen. 
 

 
 
Sloje lahko zaklepamo posamično s klikom na slikico sloja v zgornjem delu pogovornega okna. Označeni sloj ima rdeč 
okvirček. Če pa želimo zakleniti vse sloje naenkrat, lahko uporabimo gumb Vse blokiraj na začetku ali Vse blokiraj na 
koncu. 
Uporabna je tudi nova funkcija Nazaj na prednastavitve, kjer se vse spremembe v pogovornem oknu resetirajo. To pride 
predvsem prav pri množici zamikov, ki jih lahko vpišemo pri točkah, robovih in ploskvah, saj jih lahko z enim klikom 
postavimo nazaj na 0. 



Možnosti v priročnem meniju 
Za izbor enega ali več zidov so precej razširjene tudi možnosti v priročnem meniju, ki ga aktiviramo prek desnega klika 
miške.  

  
 
Direktno urejanje tipa zidu 

 Prek ukaza Popravi tip lahko izbranemu zidu (zidovom) direktno spremenimo nastavitve tipa. Bližnjica 
odpre pogovorno okno, ki je sicer dostopno tudi po daljši poti prek Prednastavitev (ACB nadzorna plošča). 
Popravimo lahko ime, tipe in dimenzije slojev (jih dodamo ali odvzamemo), nastavitve za kotiranje… Po 
potrditvi nas program vpraša, ali naj se spremembe izvedejo le na izboru ali na vseh zidovih enakega tipa. 

Nov tip zidu se sočasno vnese tudi v knjižnico. 

 
 
Primer hitre spremembe debeline zračnega sloja na enem izmed zidov. 

 



Povezovanje zidov 
 
S to funkcijo lahko več zidov istega tipa, ki ležijo zaporedno eden za drugim, povežem v en zid. Do 
prelomljenih zidov lahko pride, ker smo večkrat podali točko ali pa smo zid prelomili z ukazom Break. 
 

 
Spreminjanje vrstnega reda ob prečkanju zidov 
Pri sekanju zidov enake kvalitete (nosilni ali nenosilni), je do sedaj vedno prevladal zid, ki je bil izrisan nazadnje. To pa ni 
vedno želeni rezultat, zato imamo sedaj možnost, da vrstni red obrnemo. V izboru morata biti najmanj 2 sekajoča se 
zidova, lahko pa jih je tudi poljubno veliko. 

 
Izbor zidu s podelelemnti 
Dodane so možnosti razširitve izbora glede na pokazan zid. K izboru lahko vključimo vse sekundarne objekte izbranega 
zidu, kot so okna, vrata, stebri, montažne konstrukcije…Sekundarni objekti so torej objekti, ki so vgrajeni v konstrukcijo 
osnovnega zidu. 

 
Lahko pa izbor razširimo na celoten potek zidu in sočasno izberemo vse sekundarne objekte. 

 
 



 DIREKTNO UREJANJE OPISOV 

 
Direktno urejanje je sedaj možno ne samo za zidove in konstrukcije, kar je bilo že omenjeno. Vključeni so tudi opisi, 
nakloni in višinske kote. Direktno urejanje je na voljo prek priročnega menija – desni klik miške na izbran objekt in ukaz 
Popravi tip. 
Ukaz predstavlja bližnjico za manjše popravke – recimo izpis drugega podatka v opisu ali pa drugačne nastavitve 
decimalk, enot… 
Prikazan primer kaže spremembo ukinitve decimalnih mest in dodaten izpis enot. 

  
 
Postopek: 
• Izbor opisa in nato desni klik na opis in ukaz Opisu popravi tip 
• Postavimo se na kartonček Atributi in izberemo Le različni atributi v spodnjem seznamu 
• Dvokliknemo na želeno vrstico atributa, da se odprejo dodatne nastavitve 
• Spreminjamo poljuben parameter (tip opisa, enote, natančnost… 
 
Na podoben način urejamo tudi višinske kote in naklone. 
 
DODATNO 
- Optimizacija izdelave 2D pogledov in 3D modelov 

- Hitrejše delovanje iskal Osnap 
- Izogibanje nepotrebnemu posodabljanju 
- Izogibanje točkam šrafure 

- Podpora Bricscad V15 – 32 in 64 bit 
- Opustitev podpore Bricscad V12 in V13 
 
 


