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INŠTALACIJA 

INŠTALACIJA PROGRAMA 

PRIPRAVA 

Za instalacijo programa ACAD-BAU 18.6 mora biti inštaliran: 
AutoCAD (2014, 2015, 2016, 2017 ali 2018) 
oz. katerokoli vertikala AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D… 
BricsCAD (V16, V17 ali V18) 

INSTALACIJA 

Zaženite inštalacijsko datoteko ACAD-BAU_386_64Bit_18_0_6_0_Setup.exe 

PALETE 

Če se seznam palet kakorkoli pokvari, ga lahko obnovite z ukazom AO_INITTOOLPALETTES 
 

NAVODILA ZA LICENCO 

UVOD 

Za uporabo programa ACAD-BAU potrebujemo licenco 
proizvajalca Computertechnik Buchholz (CTB). Licenca 
preprečuje zlorabo programske opreme in izdelavo njenih 
nezakonitih kopij. S tem je zaščitena vaša naložba v program. 
Vsaka licenca je izdelana za vsako stranko posebej in je na voljo 
le v njenem delovnem okolju. 
Različni modeli licenc omogočajo prilagodljivo konfiguracijo. Tako 
so poleg enouporabniške licence na voljo tudi mrežne licence. 
Brez licence program deluje 30 dni kot DEMO verzija, brez 
omejitev funkcionalnosti. 
 
 

LICENCIRANJE 

Ob prvem zagonu programske opreme se pojavi poziv za pridobitev licence. Brez licence lahko program 
zaženemo in uporabljamo do 30 dni brezplačno, kot demo verzijo. Po preteku 30 dni pa imamo le možnost 
program licencirati ali pa zaključiti sejo. 
 

 
 
Po kliku na gumb licenciraj, se odpre pogovorno okno za vpis kode. Kodo prejme vsak uporabnik ob dobavi. S 
kodo je program začasno aktiviran za rok 7 dni. 
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V času začasne aktivacije se program samodejno poveže s CTB strežnikom, uskladi podatke in izdela pravo 
licenco. Vse to se zgodi samodejno v ozadju. 
 
Če se računalnik ne more povezati s CTB strežnikom, nas obvesti o nadaljnjem postopku prek Info Centra. 
 

 
 

  
 
Avtomatsko se odpre raziskovalec (Windows Explorer) v mapi z zahtevkom. Prikazano datoteko je potrebno 

poslati direktno na CTB: reg@ctb.de 
 

 
 
Ko prejmemo po E-pošti odgovor z licenco, jo shranimo na disk in uvozimo prek Info Centra 
Administracija / Licenca / Uvoz. 
 
 
  

mailto:reg@ctb.de
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INFORMACIJE O LICENCI 

Prava licenca je vidna v Info Centru prek ukaza v 
zavesnem meniju Administracija / Licenca / 
Informacije (ali po ikonah). Tu lahko vidimo tudi, 
da kdaj je aktivno vzdrževanje – to je obdobje, ko 
imamo brezplačno podporo in dostop do novosti v 
programu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIKANJE LICENCE 

Licenčno datoteko lahko prenesemo na drug zapisljiv spominski modul - npr. na USB ključek. Tako prenašamo 
licenco med prenosnim in stacionarnim računalnikom. 

STACIONARNI RAČUNALNIK: 
 
Informacijski center 18 (ikona na namizju) / 
Upravljanje licence / Premakni 
V oknu izberemo pogon in mapo, kamor želimo 
licenco prenesti. (premikanje ali kopiranje z 
raziskovalcem - Explorer ni mogoče!) 
Uspešen prenos se potrdi v pogovornem oknu. 
 
 
 
 
  

Kadar imamo USB ključek v stacionarnem računalniku moramo 
določiti še novo pot do licence, ki se sedaj nahaja na ključku: 
Informacijski center 18 (ikona na namizju) / Upravljanje licence / 
Pot 
V oknu izberemo pogon in mapo kjer je licenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOSNIK: 
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Če želimo sedaj licenco uporabiti na prenosniku, moramo 
instalirati program ACAD-BAU tudi tu z enako serijsko številko. 
Serijsko številko vpišemo po instalaciji prek 
Informacijski center 18 (ikona na namizju) / Upravljanje licence / 
Administracija / Spremeni serijsko številko 
 
 
 
 
 
 

Kadar imamo USB ključek v prenosniku moramo določiti še pot do licence, ki se sedaj nahaja na ključku: 
Informacijski center 18 (ikona na namizju) / Upravljanje licence / Pot 
V oknu izberemo pogon in mapo kjer je licenca 
 
Isto licenco lahko torej sedaj uporabljamo na obeh računalnikih – program bo deloval tam, kjer bomo imeli USB 
ključek. 
 

IZPOSOJA LICENCE 

Odpremo računalnik, na katerega bi si radi licenco izposodili. Program mora biti seveda na tem računalniku 
instaliran z enako serijsko številko. Uporabimo Informacijski center 17 (ikona na namizju) / Upravljanje licence 
/ Izposodi 
 
 

 
  
 
 
Obstoječo licenco preberemo iz mreže ali USB ključka. 
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V pogovornem oknu izberemo gumb Odpri licenčno 
datoteko in poiščemo mapo kjer se nahaja naša licenca 
(*.lim) – v mreži ali na USB ključku. Vpišemo število dni 
izposoje kliknemo gumb Licenco izposodi. 
 
Najdaljša doba izposoje je 30 dni. Potem se izposojena 
licenca izniči in se vrne nazaj v originalno licenčno datoteko. 
 
Predčasno vračanje izposojene licence je možno prek 
Informacijski center 18 (ikona na namizju): 
Info Center / Upravljanje licence / Vrni 
 
 
 
 
 
 
 
 

MREŽNE LICENCE 

Zahtevek za mrežno licenco mora biti pripravljen na serverju. Postopek izvedemo preko Informacijskega centra 
18 (ikona na namizju) na enak način kot za klasično licenco. Enako tudi uvozimo dobljeno LIC datoteko. 
 
Mapi z licenco je potrebno v mreži dodeliti vse pravice za vse uporabnike (tudi pravico pisanja). 
Za vsakega uporabnika je potrebno urediti dostop do licenčne mape na strežniku, tako da je mapa vidna kot 
lokalna (Map Network drive). 

 
Izbor mrežne licenčne mape za vsakega uporabnika poteka preko Informacijski center 17 (ikona na namizju) / 
Upravljanje licence / Pot 

ZAMENJAVA NAVADNE LICENCE ZA MREŽNO 

 
Lokalne licence lahko spremenimo v mrežne licence, če nadomestimo doslej enouporabniški licenčni model z 
mrežnim. Spremembe kasneje ne moremo vrniti v prejšnje stanje!  
Da ob tej spremembi ni potrebna ponovna instalacija, je na voljo funkcija Izdelaj mrežno licenco v 
Informacijskem centru  
 
Program mora biti zagnan z administratorskimi pravicami. 
V pogovornem oknu izberemo licenčno datoteko in serijsko številko licence za prenos. Licenca se zamenja za 
mrežno. Prejšnja lokalna licenca izgubi veljavnost in licenčna mapa se nastavi na mreži. 
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ACAD-BAU CONTROL BAR 

ACAD-BAU Control bar je srce ACAD-BAU-a. Tukaj lahko 
nazorno in udobno spreminjamo vse nastavitve pri obdelavi 
projekta. 
Izvajamo lahko naslednje operacije: 
menjava aktivne etaže ali medetaže (nivoja) 
določanje merila in stopnje detajliranja 
splošne nastavitve skupin, vidnosti in profilov 
menjava profilov (2D in 3D) 
aktivacija dela v različnih kontekstih 
risanje na ostale Layer-je z AutoCAD ukazi 
prikaz/skrivanje načrtov in poimenovanih pogledov 
aktivacija urejevalnika geometrije 
sprejemanje novic in obvestil 
 
ACAD-BAU Control bar se samodejno odpre, ko aktivirate 
prvi ACAD-BAU ukaz, lahko pa ga odprete tudi s funkcijsko 
tipko F12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUMBI 

 
Načrti: Vključimo ali izključimo prikaz načrtov (fasade, prerezi…) v modelnem področju 
 
 
Pogledi: Vključimo ali izključimo prikaz poimenovanih pogledov v modelnem področju 
 
 
Aktivacija urejanja geometrije v realnem času (samodejno popravljanje natančnosti za koordinate in kote) 
 
 
Prikaz obvestil za ACAD-BAU 
 
   
Prikaz novosti za ACAD-BAU 
 

MERILO IZRISA IN DETAJLIRANJE 

 
 
Nastavimo merilo izrisa in s tem gostoto šrafur, velikost kot in tekstov v opisnih blokih, ter razmik med kotnimi 
linijami. Merilo lahko nastavljamo tudi dinamično z drsniki gor-dol poleg samega menija. 
 
Merilo je po privzetih nastavitvah povezano s stopnjo detajliranja. Detajliranje nadzira količino detajlov v risbi in 
risba se samodejno poenostavlja, če preklopimo v večje merilo ali spreminjamo detajliranje od izvedbe, načrta do 
zasnove.  . 
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Če želimo neodvisno od detajliranja spreminjati samo elemente vezane na merilo, moramo poprej medsebojno 
povezavo prekiniti. To storimo prek gumba Osnovne nastavitve, ki se nahaja na Quick Access Control baru  
(ikonska vrstica levo zgoraj). Na kartončku Osnovne nastavite izključimo opcijo Poveži merilo in detajliranje. 

 

SKUPINA 

Spreminjamo lahko skupino na katero 
postavljamo elemente in s tem vplivamo na 
prikaz elementov. Skupine dodajamo prek 
ukaza Prednastavitve / Skupine. Elementi v 
različnih skupinah imajo lahko različne načine 
izrisa – npr. Nosilni zid v skupini Obstoječe 

rišemo z drugo barvo, šrafuro in tipom črte, kot v skupini Novo. S skupinami simulirano prenove ali faze gradnje. 
Elementi so glede na skupino ločeno razvrščeni v popisu, tako da lahko hitro izračunamo npr. koliko odpadne 
opeke bo treba odpeljati in koliko nove pripeljati, v primeru da imamo opečne zidove. 
 

VIDNOSTI ETAŽ 

Spreminjamo lahko vidnost elementov v trenutni 
etaži.2 vidnosti sta programsko kodirani in sta 
na voljo v vseh risbah: 
Prednastavitev: vsi elemente trenutne etaže 
Vse etaže: vsi elementi vseh etaž 
 
Dodajamo pa lahko poljubno število 
uporabniških vidnost prek ukaza 
Prednastavitve / Vidnosti etaže. V predlogi 
SLO_Standards so na voljo naslednje: 
 

E+Global: prikazuje vse elemente trenutne etaže in Globalne etaže (npr. raster). 
E+Global-Simboli polnila: prikazuje vse elemente trenutne in Globalne etaže brez barv (polnil) simbolov. 
E+Podloga: prikazuje konstrukcijske elemente spodnje etaže (zaklenjeno), namenjena je prerisovanju nosilnih 
konstrukcij 
E-Dokumentacija: prikazuje vse elemente trenutne etaže brez dokumentacije (kot, opisov…) 
E-Simboli: prikazuje vse elemente trenutne etaže brez simbolov 
Stresna konstrukcija: prikazuje strehe in strešne konstrukcije vseh etaž 
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DELOVNI PROFILI 

Delovni profili nadzirajo način dela glede na pogled, vizualni stil, 
vidnost in podobno... V vsaki risbi sta na voljo 2 osnovna profila: 
2D: omogoča izdelavo BIM modela v tlorisu in dodatno obdelavo 2D 
načrtov – je najpogostejši način dela. 
3D: omogoča izdelavo ali pregled BIM modela v 3D pogledu 
(aksonometriji, perspektivi) v različnih vizualnih stilih. Vidne so vse 
etaže. Služi predvsem za preverjanje in prikaz stranki. 
 

  
Dodajamo lahko poljubno število uporabniških delovnih profilov prek ukaza Prednastavitve / Profili. 
V predlogi so dodani: 
2D za 3D risanje: omogoča modeliranje v tlorisu, saj so vidni tudi 3D Layerji. Sicer je izgled precej podoben 
klasičnemu 2D. Uporablja se za vsakršno modeliranje z AutoCAD ukazi (solidi) ali vnos 3D knjižnic. 
3D modeliranje: omogoča izdelavo ali pregled BIM modela v 3D pogledu. Vidna je le aktivna etaža. S 
preklapljanjem etaž, si lahko ogledamo notranjost posameznih etaž (npr. opremo) 
3D render: omogoča pregled BIM modela v 3D perspektivnem pogledu z vključenimi sencami. Vidne so vse 
etaže. 
3D skon: omogoča modeliranje strešnih konstrukcij. Gre za 3D Wireframe pogled, kjer so vidne samo strehe v 
črtnem načinu – pomembno za podajanje ključnih točk strešne konstrukcije. 
 
V 3D profilih vrtimo pogled z znano funkcijo 3D Orbit (SHIFT + kolešček na miški) 
 

KONTEKST 

Kontekst zajema različen nivo dela. Na voljo sta 2 osnovna konteksta: 
Splošno projektiranje: osnovno delo na BIM modelu 
Obdelava konstrukcij: detajli zaključkov in spojev konstrukcij, 
stebrov in preklad 

 

AKTIVNA ETAŽA 

Tu nastavimo aktivno etažo ali medetažo oz. nivo. Za aktivacijo 
zadostuje samo klik in etaža se obarva modro.  
Za vsako etažo so podani tudi osnovni podatki: 
ZRP – Zgornji Rob Plošče 
EV – Etažna Višina 
Če obstajajo dodatni nivoji v posamezni etaži, ima ta spredaj 
znak +. Ob kliku na + se nivoji tudi pokažejo. S klikom na nivo 
se le ta obarva in postane aktiven. 
Ob risanju se vsi novi elementi izrisujejo na aktivno etažo ali 
nivo. 
 
Nove etaže in nivoje dodajamo prek ukaza Prednastavitve /  
Etaže.  
Elemente izrisane na napačni nivo/etažo lahko popravljamo v 
oknu Properties – vrstica Nivo.  
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LAYER / ETAŽE 

V spodnjem delu ACAD-BAU Control bar-a se nahajata prostor, kjer 
nadziramo Layerje. Če rišemo z ACAD-BAU ukazi, je celotno 
upravljanje Layerjev avtomatsko, če pa rišemo z AutoCAD, pa 
moramo pred izrisom aktivirati ACAD-BAU Layer (komponento) 
v prikazanem spodnjem delu. Le na ta način se narisani elementi v 
celoti podrejajo pravilom programa (nadzor vidnosti, etaž, šrafure…) 
V spodnjem delu poiščemo ustrezen gradbeni element in s klikom 
izberemo enega njegovih Layerjev. Glede na to, ali smo v 2D ali 3D 
profilu, se aktivira 2D ali 3D komponenta Layerja. Z 2D AutoCAD 
ukazi rišemo na 2D Layerje, s 3D pa modeliramo na 3D Layerjih.  
 
Vsi gradbeni elementi ne vsebujejo 2D in 3D Layer-jev. Izdelan 
aktiven Layer lahko preverimo v oknu Properties. Začetnica 2 
pomeni, da je aktiviran 2D Layer, 3 pa 3D Layer. Številka zadaj je 
številka aktivne etaže. 
 

 
 
Načeloma so v spodnjem delu zbrani vsi potrebni Layerji za delo in 
če se le da, uporabljamo za dodatno opremljanje načrtov z 
AutoCAD ukazi Layerje ki so pred pripravljeni. Na ta način bodo 
delovale tudi vse vidnosti, avtomatične menjave barv/šrafur in 
nenazadnje tudi tiskanje s pred pripravljenimi stili. 
V kolikor pa potrebujemo nov Layer, ga je še vedno možno vnesti 
prek ukaza Prednastavitve (F11) / Skupine / ACB, vendar moramo 
poskrbeti tudi za ostale vezane ukaz, da bo nov Layer ustrezno 
upoštevan. 
 
 
 
 
 

TUJI LAYER-JI 

Kadar odpremo v risbo narejeno v AutoCAD-u, vsebuje le ta Layerje, ki niso izdelani po ACAD-BAU sistemu. Vsi 
tuji Layerji s v pred nastavljenih vidnostih (Prednastavitev, Vse etaže) ACAD-BAU vedno vidni. 
 

TUJI LAYER-JI, KI POSNEMAJO ACAD-BAU SINTAKSO 

Kadar odpremo v risbo narejeno v AutoCAD-u z Layerji, ki so poimenovani podobno 
kot v ACAD-BAU, (predpona, 7 znakov za ime in pripona za etažo) potem se imena 
Layerjev samodejno pretvorijo v komponente in narisana vsebina se premakne na 
ustrezno etažo. Vse na ta način uvožene komponente se nahajajo v mapi »Uvoz«, 
če pogledamo v Prednastavitve (F11) / Skupine / ACB. 
V kolikor bi jih radi premestili pod drug ustreznejši sklop, lahko to storimo prek 
desnega klika in ukaza Premakni. Odpre se seznam vseh sklopov oz. gradbenih 
elementov in izberemo lahko želenega. 
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PREDNASTAVITVE – F11 

 
 
Uporaba Prednastavitev se zgleduje po Windows Explorer-ju. Uporablja se lahko levi in desni gumb na miški. S 
klikom na polje v levem delu se na desnem vidi njegova vsebina. Z ikonami na vrhu se lahko upravlja vsebino. 
 

V desnem delu se uporablja desni gumb miške za priročni meni. Tako se lahko vnose 
kopira, briše, ureja, izvozi v drugo risbo... Če se izbere ukaz Lastnosti, se odpre 
pogovorno okno za urejanje lastnosti. 
 
 
 
 

Desni klik v prazni del ekrana na desni strani odpre malce drugačen meni, 
kjer lahko dodamo nov vnos, preberemo vnose iz prednastavljene datoteke, 
uvozimo vnose iz neke druge risbe ali očistimo neuporabljene vnose. 
 
 
 
 
 

Postopek za predlogo: Ko obdelujete določen projekt, ste verjetno vnesli ali spremenili kar nekaj vnosov (npr. 
Novi tipi zidov, spremenjene lastnosti komponent (Layerjev) kot barve, šrafure...) Če želite te nastavitve tudi v 
predlogi (DWT), da bodo na voljo ob startu novega projekta, potem odprite vašo predlogo in preko gumba 
Uvozi...naložite vse želene elemente in lastnosti iz risb, ki ste jih obdelovali. Predlogo nato ponovno shranite s 
Save As v datoteko tipa *.DWT (Drawing Template). Dajte ji drugo ime, tko da original predloga še vedno ostane 
za rezervo. 
 

 
Ikone na vrhu okna za Prednastavitve omogočajo: 
NAZAJ: premaknemo se za eno stopnjo nazaj v hierarhiji map 
NOV: vnesemo nov element na desno stran 
BRIŠI: odstranimo izbran element (če je to možno – npr. če ni uporabljen v risbi) 
LASTNOSTI: Nastavimo lastnosti izbranega elementa 
PREDNASTAVITVE NALOŽI: Naložimo nastavitve iz datoteke CSV 
POČISTI: odstranimo vse definicije, ki niso uporabljene v risbi 
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ETAŽE IN NIVOJI 

DODAJANJE NOVE ETAŽE 

Na QAT izberemo Prednastavitve (F11) in vrstico Etaže. 
  

 
 
Z miško kliknemo v desni del raziskovalca in nato pritisnemo desni gumb na miški. Z ukazom Nov definiramo 
novo etažo, ki je lahko naslednja etaža spodaj ali zgoraj, lahko pa tudi nova etaža za Risbe ali Okolico (izbor prek 
seznama). Višinske nastavitve se povzamejo po sosednji etaži, lahko pa jih tudi poljubno spremenimo.  
 

 
 

SPREMINJANJE ETAŽE 

Naknadno spreminjanje parametrov je možno prek desnega menija na miški in ukaza Lastnosti. Odpre se 
pogovorno okno, kjer lahko podamo ime etaže in izberemo način vnosa višinskih parametrov, ki so nazorno 
prikazane s sliko. Če želimo imeti na projektu finalni tlak kotiran na 0, potem vnesemo za Izhodišče (ZRP) 
negativno vrednost debeline tlakov, kar je tudi pravilo po DIN. 
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Podamo še debelino plošče in pa sestavo in dimenzije tlakov. Nove tlake dodajamo s klikom na eno vrstico tlaka, 
nato pa desni gumb in Briši ali Vnesi. Novi vnos dvokliknemo in v seznamu izberemo material. V desni stolpec 
vpišemo še debelino. 
 

 
 
OZNAKE v etaži 
EV = etažna višina 
ZRP = zgornji rob plošče 
ZRT= zgornji rob tlaka 
SRP = spodnji rob plošče 
 

DODAJANJE NOVEGA NIVOJA 

Medetaže ali nivoji pripadajo vedno določeni etaži. V levem delu izberemo zato najprej etažo, ki bo vsebovala 
nove nivoje. Z miško kliknimo v desni del raziskovalca in pritisnimo desni gumb na miški. Z ukazom Nov 
definiramo nov nivo.  
Vsaka etaža ima lahko poljubno število nivojev, ki so dvignjeni ali spuščeni glede na izhodišče glavne etaže. 
Imenom nivojev je smiselno s predznaki nakazati ali gre za dvignjen ali spuščen del (npr. +50 pomeni dvig nad 
etažo za 50 cm, -60 pomeni spust pod etažo za 60cm.) 
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Prek dvoklika se odpre pogovorno okno, kjer podamo ime nivoja in zamik po vertikali glede na trenutno etažo. 
Zgornji rob nivoja oz. medetaže lahko pripnemo na glavno etažo ali pa podamo drugo višino. Klik v posamezna 
polja prikaže detajle na sliki za lažjo predstavo.. Tlake se nastavlja enako kot za glavno etažo. 
 

 
 
 

GLOBALNA ETAŽA 

Na globalno etažo postavljamo elemente, ki niso vezani na etažo, temveč so splošni in tako lahko vidni v vseh 
etažah - npr. konstrukcijski raster.…Globalna etaža je geometrijsko neodvisna od ostalih etaž. 

RISBE 

Na etažo risbe se samodejno postavljajo vsi 2D načrti in pogledi, ki jih izdelujemo v modelnem področju, vključno 
s pripadajočimi elementi, kot so npr. črte prereza. Risbe so namenjene nadaljnji 2D dodelavi načrtov (dorisovanje 
detajlov, šrafiranje, oprema s simboli, kotiranje…). Paziti moramo, da pred dodelavo etažo ribe tudi aktiviramo. 
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SKUPINE 

NASTAVITEV LASTNOSTI 

Na QAT izberemo Prednastavitve (F11) in vrstico Skupine. 
Prednastavljena je skupina ACB, v kateri se nahajajo vsi gradbeni elementi in ostali elementi potrebni za projekt 
(opisi, oznake, knjižnice..) Vsak element ima lahko več komponent, ki jih lahko primerjamo z AutoCAD Layerji. 
Določamo jim lastnosti, kot so: barva, tip črte, debelina črte, šrafura, material, prozornost… 
 

 
 
Lastnosti urejamo prek dvoklika na ime komponente. Odpre se pogovorno okno, kjer poljubno spreminjamo vse 
nastavitve. Določene komponente so sistemske in jim ne moremo spreminjati imena okrajšave, ki dejansko 
predstavlja kasnejše ime Layerja. Če pa vnašamo nove lastne komponente, pa moramo paziti, da ima okrajšava 
natanko 7 znakov. Če je ime krajše, ga dopolnimo s črticami spodaj »_«. 
 

Nove komponente lahko 
vnašamo v vse obstoječe 
gradbene elemente ali skupine, 
če logično pripadajo le tem. Npr. 
v gradbeni element Zidovi lahko 
vnesemo nek nov material s 
specifičnimi lastnostmi iz 
katerega nato izdelamo nov sloj 
zidu in nato ta sloj uporabimo v 
novem tipu zidu. Na voljo pa so 
še splošne rubrike Lastne 1 do 
Lastne 5, kamor vnašamo čisto 
svoje komponente, ki jih ne 
moremo razvrstiti drugam.  
ACAD-BAU izdela v ozadju 
avtomatično vse potrebne Layer-
je z lastnostmi, ki so dodeljene 
pripadajoči komponenti. Layerjev 
za eno komponento je več – 
posebej za vsako etažo ter za 
2D in 3D del. Ime Layerja se 
povzame po imenu komponente, 
dodajo se le predpone in pripone 
(predpona 2 ali 3 predstavlja 2D 
ali 3D komponento, številka 
pripone pa pomeni etažo).  

 
 
Npr. ob izrisu zidu se obenem izdela njegov 2D in 3D del na ločenih Layer-jih. 
2MWTRAG_0 pomeni 2D izris nosilnega zidu v pritličju 
3MWTRAG_1 pomeni 3D izris nosilnega zidu v prvem nadstropju 
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PRED PRIPRVLJENE LASTNOSTI 

Lastnosti komponent v skupini so zelo pomembne, saj. 
z njimi nadziramo prikaz na ekranu in tiskanje.  
V predlogi SLO Standards.dwt so nastavitve že pred 
pripravljene za način dela v sivinah na belem ozadju in 
za tiskanje v različnih merilih po DIN.  
 
Pred pripravljene nastavitve pa lahko avtomatično 
zamenjamo prek palete ACAD-BAU Pogledi / P Tlorisi 
Prerezi z enim klikom na ustrezno opcijo. 
 

Na voljo so 4 variante: 
Sive črte na belem ozadju (pred nastavljeno v predlogi) 
Barvne črte na belem ozadju 
Sive črte na črnem ozadju 
Sive črte na črnem ozadju 

  

  
 
Prednosti posameznega ozadja: 
Temno ozadje: že dolga leta standard v AutoCAD-u, ki z najmanj sevanja najmanj utruja oči 
Belo ozadje: standard v drugih arhitekturnih programih, ki omogoča najbolj realno predstavo, kako bodo načrti 
izgledali na papirju. 

 
Za hiter preklop med različnimi ozadji sta na paleti ACAD-BAU Pogledi / P Tlorisi 
Prerezi na voljo ikoni za menjavo. Z enim klikom se ozadje zamenja. Z vrtenjem 
koleščka (zoom) se prilagodi še barva mreže (Grid). 
Ob vsaki menjavi ozadja, kliknemo še ustrezno ikono za barvo črt (opisano zgoraj), 
da se le te bolje vidijo. 
 
  

Pri tiskanju lahko izbiramo med 8 pred pripravljenimi stili tiskanja – po 2 za 
vsako zgoraj omenjeno varianto. Gre torej za barvni ali črni tisk za merilo 
1:50 in 1:100. Debeline črt so povzete po DIN standardu za posamezno 
merilo. 
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SHRANJEVANJE LASTNOSTI 

Če nam zgoraj omenjeni – pred pripravljeni sistem ne ustreza, ali pa želimo le določene spremembe, lahko 
nastavitve barv črt ponastavimo. Da pa ne bi ponastavljanja ponavljali iz projekta v projekt, sta možna 2 načina, 
kako shraniti lastne nastavitve: 
v predlogo 
v datoteko 
 
Shranjevanje lastnosti komponent v predlogo 
 
Odpremo prazno risbo na osnovi predloge SLO_Standards.DWT in v njej popravimo lastnosti vseh komponent 
preko ukaza Prednastavitve (F11) / Skupine / ACB. Spremembe shranimo kot novo predlogo tako, da v izberemo 
v seznamu Files of Type možnost AutoCAD Drawing Template (DWT), za file name pa podamo poljubno novo 
ime. Ob odpiranju nove risbe prek ukaza NEW sedaj pazimo, da za osnovo uporabljamo našo novo lastno 
predlogo! 

 
 
Shranjevanje lastnosti komponent v datoteko 
 

Za hitro spreminjanje nastavitev neodvisno od 
predloge pa lahko spremembe komponent 
shranimo tudi v datoteko. Princip nalaganja je 
potem podoben delu s pred pripravljeno paleto.  
Vse spremembe najprej nastavimo in nato 
uporabimo ukaz na ribbonu Vizualizacije / 
Shrani (_AO_LAYERSAVE). Odpre se 
pogovorno okno, kamor vpišemo ime nastavitev 
komponent. Datoteka se shrani s končnico LPR 
v temu namenjeno mapo. Določene LPR 
datoteke pridejo že z inštalacijo programa in so 
namenjene samodejnemu nalaganju materialov, 
površinskih šrafur, barv simbolov…(vse opcije, 
ki so na voljo na paletah) 
Shranjene nastavitve lahko kadarkoli odčitamo 
prek ukaza na ribbonu Vizualizacije / Naloži 
(_AO_LAYERLOAD). 
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UPORABA VEČ SKUPIN 

Več skupin uporabljamo takrat, ko moramo enake elemente v risbi prikazati drugače. Eden takih primerov je 
prenova objektov. Po izrisu obstoječega stanja, prenesemo določene elemente na novo izdelano skupino za 
Rušenje, kjer se isti Nosilni zid prikaže drugače – npr. brez šrafure in s črtkano črto. Dodamo lahko še skupino za 
Novogradnjo, kjer izrisujemo na novo postavljene gradnike spet z novimi lastnostmi npr. z rdečo barvo. 
 

 
Drug primer take uporabe so faze gradnje. S skupinami in različnimi lastnostmi lahko lepo nakažemo, kaj se bo 
gradilo v posamezni fazi. Seveda se skupina upošteva tudi pri popisu količin, tako da lahko ločeno izračunamo 
materiale za posamezne faze ali v primeru prenove npr. volumen materiala za odvoz. 
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Izdelava nove skupine 

 
 
Novo skupino izdelamo tako, da odpremo polje Skupine in na desni strani izberemo ukaz Nov iz priročnega 
menija. Z ukazom Lastnosti ji priredimo poljubno ime in okrajšavo. Vsi gradbeni elementi se samodejno prenesejo  
v novo skupino, kjer jim lahko spremenimo lastnosti.  
 

 
Aktivacija skupine 

Če imamo v risbi več skupin lahko med njimi 
preklapljamo prek seznama na ACAD-BAU 
Control Baru. Ob izrisu elementov se upoštevajo 
lastnosti aktivne skupine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreminjanje skupine 
Če je element narisan na napačni skupini, mu le to 
popravimo prek okna Properties v vrstici Skupina.  
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VIDNOSTI ETAŽ 

UVOD 

Nadzor vidnosti omogoča prikaz poljubnih kombinacij Layer-jev, tako med delom, kot kasneje pri tiskanju iz 
Layouta. Upoštevamo lahko ACAD-BAU Layerje, kot tudi tuje Layerje – torej tiste, ki jih uporabljamo za razne 
podloge. Na ta način lahko gledamo kompleten tloris, samo konstrukcijo, trenuten tloris s podlogo prek katere 
rišemo…itd 

  

NASTAVITEV VIDNOSTI 

Aktivno vidnost nastavljamo prek ACAD-BAU Control bar-a. 
Ne glede na predlogo, sta že sistemsko pripravljeni 2 osnovni 
vidnosti etaže: 
Prednastavitev: Prikazuje vedno vse Layerje trenutne etaže + 
tuje Layerje (ko smo v pritličju, vidimo pritličje, ko smo v 1. 
nadstropju, vidimo 1. nadstropje…) 
Vse etaže: prikazuje vse Layerje vseh etaž, ne glede na to, 
katera je aktivna + tuje Layerje 
Če se tuji Layerji ne vidijo, risbo shranimo in ponovno odpremo, 
da se s tem registrirajo v bazo risbe. 
 

DODAJANJE VIDNOSTI 

Poleg sistemskih vidnosti, ki se jih ne da brisati ali popravljati, pa lahko dodajamo tudi lastne prek ukaza QAT / 
Prednastavitve (F11). Tu najdemo vrstico Vidnosti etaž. Sistemske vidnosti so vidne z rdečo barvo.  
 

 
 

Novo definicijo vnesemo tako, da na desnem delu okna kliknemo z desno tipko 
miške. Iz priročnega menija izberemo Nov. Poimenujmo jo prek desnega lika in 
ukaza Lastnosti z nekim logičnim imenom - npr.: 
E+…(predstavlja vidnost trenutne etaže + nekaj dodatnega 
E-…(predstavlja trenutno etažo brez določenih elementov).  
 
Po takem sistemu so poimenovane dodatne definicije vidnosti iz predloge 
SLO_Standards.DWT 
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DEFINICIJA NOVE VIDNOSTI NA KLASIČEN NAČIN 

Npr. da bi želeli narediti 
vidnost etaže brez vseh 
opisov. Poimenujmo jo E-
Opisi. Z dvoklikom se odpre 
drevesna struktura. Na levi 
strani se postavimo na pritličje 
in tako nastavljamo vidnost za 
primer, če je med risanjem 
aktivna etaža Pritličje. Na 
desni pa gledamo, kaj je 
trenutno vključeno/izključeno 
za to etažo.  
Načeloma so po prednastavitvi 
komponente/Layerji vseh 
ostalih etaž 
izključeni/zamrznjeni. Trenutna 
etaža in etaža niže, pa sta 
delno izključeni zaradi stopnic. 
Le te se namreč vedno 
izrisujejo v 2 etažah na 
različen način (polni izris ali 
izris v prerezu) 
 
 
 

 

 
 
V pritličju želimo izključiti vse opise, zato dvokliknemo najprej na Pritličje, nato na skupino ACB in poiščemo 
Opise. Izključimo jih prek desnega klika in opcije Izključi. Sedaj je vidnost »E-Opisi« že definirana za čas, ko se 
bomo nahajali v pritličju. 

   
Enako moramo sedaj storiti za ostale etaže. Da pa ne bomo celotnega postopka ponavljali, je najlaže, da stanje 
»izključenih opisov« shranimo v datoteko. 
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Ponovno se postavimo na levi strani na Pritličje. Vidnost pritličja je delno izključena (poleg stopnic zgornje etaže 
se ne vidijo tudi opisi), medtem, ko so ostale etaže izključene/zamrznjene. To stanje shranimo v datoteko prek 
desnega klika na Pritličje na desni strani in ukaza »Izključene Layerje shrani v datoteko LVC«. Stanje izključenih 
opisov poimenujemo npr. Opisi OFF. Program nas obvesti, če je datoteka uspešno shranjena. 
 

  
 
Sedaj želimo stanje izključenih opisov dodeliti vsem trenutno definiranim etažam. Na levi strani se postavimo na 
osnovni nivo naše vidnosti E-opisi. Na desni strani izberemo vse etaže in prek desnega gumba na miški 
aktiviramo ukaz Izključi po datoteki LVC. V seznamu izberemo prej shranjeno definicijo E-opisi. 
 

 
 
Ko smo opravili vse nastavitve, zapremo Prednastavitve. Preklop med različnimi nastavitvami vidnosti izvedemo 
preko ACAD-BAU Control bar-a. Če je sedaj izbrana vidnost E-opisi, se v vsaki etaži vsi opisi objektov izključijo. 
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DEFINICIJA NOVE VIDNOSTI NA GRAFIČEN NAČIN 

Enako lahko naredimo direktno v risbi. Izberemo vse elemente, ki jih želimo izključiti. V primeru opisov moramo 
izbrati posebej vsako vrsto opisa: opis vrat, opis okna, opis prostora…Nato izberemo ukaz prek desnega gumba 
na miški Vidnost / Izključi Layer v trenutni vidnosti. 

 
Če želimo, da se s temi nastavitvami v ozadju izdela nova 
definicija vidnosti, bomo pogovorno okno potrdili. 
  
 
 
 
 
Rezultat izključenih opisov je v risbi takoj viden.  
 

  
Če pogledamo na ACAD-BAU Control bar, se je tudi aktivirala kopija prej aktivne vidnosti, ki ima v oklepaju 
zaporedno številko. Ta nakazuje, koliko kopij trenutne vidnosti smo že izdelali. 
 

 
 
Ker to avtomatsko izdelano ime običajno ni primerno, saj se bomo med številkami hitro izgubili, lahko gremo v 
Prednastavitve (F11) in novo vidnost preimenujemo v bolj opisno ime – npr. E-Opisi. 
 
Grafični način je sicer zelo hiter in enostaven, vendar pa ne nudi 100% nadzora. Po omenjenem postopku smo 
sicer definirali vidnost z izključenimi opisi, ampak ker smo imeli le opise oken, vrat in prostorov, so se v definicijo 
zapisali le ti. Če bi tako izdelano vidnost uporabili na kompleksnem projektu, kjer bi imeli npr. tudi opise tlakov, se 
le ti ne bi izključili. Bližnjica obstaja. Ob izbrani vidnosti E-Opisi bi grafično izključili še opise tlakov in spremembe 
ne bi shranili kot kopije! 
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DEFINICIJA NOVE VIDNOSTI – RELATIVNO (V VEČ ETAŽAH) 

Včasih pa želimo izdelati tudi kako bolj 
kompleksno vidnost, ki je vezana na več 
etaž hkrati. Npr. zelo pogosta potreba je, da 
se vidi zid pod trenutno etažo, če 
prekrivamo nosilne zidove. V tem primeru 
uporabimo drug postopek. Izdelamo novo 
vidnost, ki jo poimenujemo E+ZidSpodaj 
(desni klik in Lastnosti). Na levi strani se v 
drevesni strukturi postavimo na Pritličje. Na 
desni vidimo nastavite za posamezne 
etaže, ko se nahajamo v pritličju.  
 
 
Za etažo klet (se pravi eno etažo niže) 
želimo vključiti zidove. Na desni 
dvokliknemo Klet in skupino ACB ter 
poiščemo Zid. Vključimo ga prek desnega 
gumba in ukaza Vključi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če se na levi vrnemo nazaj na Pritličje, ki 
predstavlja aktivno etažo, je na desni v tem 
primeru vidno celotno pritličje, dodatno pa 
še del kleti (zidovi) -poleg osnovne 
prednastavljene vidnosti za stopnice – zato 
sta ikoni enaki. 
 
 
 
 
 
 
 
Da ne bomo postopka ponavljali za vse 
etaže, bomo nastavitve za Pritličje shranili v 
datoteko. Na levi se postavimo na osnovni 
nivo E+ZidSpodaj, na desni pa kliknemo z 
desnim gumbom na Pritličje in izberemo 
»Shrani v datoteko LVD…« v meniju 
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LVD za razliko od LVC shranjuje relativne povezave 
vidnosti med etažami (vse kar je vključeno/izključeno eno 
ali več etaž niže/više). Datoteko poimenujemo npr. 
E+ZidSspodaj.LVD. program nas o uspešno shranjeni 
datoteki obvesti. 
 

 
 

Sedaj na desni označimo vse etaže in prek 
desnega klika v meniju izberemo Ponastavi 
iz datoteke LVD Izberemo prej shranjeno 
definicijo E+ZidSpodaj.  
 
Sedaj se bo v risb ob aktivni vidnosti 
E+ZidSpodaji vedno poleg aktivne etaže 
kazal tudi zid iz spodnje etaže. 
 
 
 
 

 

DEFINICIJA VIDNOSTI – TUJI LAYERJI 

Možno je odpreti tudi seznam ostalih Layer-jev (ki niso vezani na ACAD-BAU) in jih na enak način vključiti ali 
izključiti za posamezno etažo. Npr. risanje po že pripravljenih DWG podlogah. To storimo z desnim klikom na 
želeno etažo in izberemo ukaz Druge Layer-je obdeluj. Izpiše se seznam vseh ne-ACAD-BAU Layer-jev, ki so v 
risbi. Z desnim klikom posamezne Layer-je vključimo, izključimo, zamrznemo, zaklenemo, odklenemo… 
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SHRANJEVANJE VIDNOSTI 

Izdelano vidnost lahko shranimo v 
datoteko, da jo uporabimo še v 
drugih risbah ali na drugih 
računalnikih. To storimo z desnim 
klikom na ime vidnosti in ukazom 
Shrani v datoteko LVS. Datoteki 
damo poljubno ime. Kadarkoli 
lahko datoteke prenesemo med 
računalniki in ponovno naložimo 
vidnost z desnim klikom v prazno 
in ukazom Naloži iz datoteke 
LVS. 
 
 
 
 
 
Drug način pa omogoča, da iz 
trenutnega projekta izvozimo 
vidnosti v katerokoli drugo datoteko 
DWG oz. v drug projekt. To storimo 
z desnim klikom na ime vidnosti in 
ukazom Izvozi. Vse nastavitve 
vidnosti se samodejno prenesejo in 
po koncu nas program obvesti, da 
je bil prenos uspešen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATOTEKE VEZANE NA VIDNOST 

Shranjevanje je sedaj torej razširjeno na naslednje tipe datotek: 
LVS (Level Visibility Set) – v celoti shrani vidnost prikaza za vse etaže. 
LVC (Level Visibility Component) – shranimo/naložimo vidnost komponent posamezne etaže, da jih kasneje 
apliciramo na druge 
LVD – (Level Visibility Definition) - shranimo/naložimo vidnost komponent vseh etaž glede na trenutno etažo, da 
jih kasneje relativno apliciramo še na druge. 
 

DODATNA UPORABA VIDNOSTI 

Poleg uporabe vidnosti med samim modeliranjem pa jih uporabljamo še v Layout načrtih, saj z njimi definiramo 
vsebino za tiskanje in pa tudi pri definiciji profilov, ker se ob preklopu na določen profil lahko aktivira tudi določena 
vidnost. 
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UPORABA VIDNOSTI V LAYOUTU 

 
Vse nastavitve vidnosti etaž se da uporabiti tudi v 
Layout-u. Ob vnosu tlorisa v Layout se odpre pogovorno 
okno, kjer med drugim nastavimo želeno vidnost 
elementov v etaži in s tem nadziramo, kaj se bo 
natisnilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UPORABA VIDNOSTI V PROFILIH 

Ob menjavi delovnega profila (prek ACAD-BAU Control bar-a) se lahko samodejno aktivira tudi ena izmed 
vidnosti, ki je na voljo v risbi. Profil je načeloma le avtomatiziran postopek za hkratno spremembo vidnosti, 
vizualnega stila, projekcije, koordinatnega sistema… 
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PREPISOVANJE LASTNOSTI KOMPONENT S POMOČJO VIDNOSTI 

Vidnosti etaž pa poleg same vidnosti komponent omogočajo tudi spreminjanje lastnosti komponent. To je zelo 
uporabno, saj lahko skombiniramo vidnost elementov iz več etaž in jim tudi dodelimo drugačen prikaz (barve, tip 
črte, šrafure…) 
Lep primer za uporabo so temelji in zid. Zidovi in temelji so risani na 2 ločenih etažah in se kažejo z lastnostmi, ki 
smo jih dodelili aktivni skupini. Pri tiskanju pa lahko na enem od načrtov prikažemo zidove sočasno s shematsko 
izrisanimi temelji. 

   
 
Izris zidov in temeljev na ločenih etažah z lastnostmi, ki so značilne za aktivno skupino. 

 
 
Kombinacija načrta zidov in temeljev, s spremenjenim izrisom za temelje. 
 

NASTAVITEV PREPISOVANJA LASTNOSTI 

Najprej si izdelamo novo vidnost na zgoraj opisan način in jo poimenujemo npr. Zid+Temelji. Če so zidovi izrisani 
v pritličju, bomo izvajali nastavitve v tej etaži. Na levi strani torej izberemo novo izdelano vidnost Zid+Temelji in v 
njej etažo pritličje. Na desni strani pa bomo znotraj etaže pritličje obdelovali nastavitve za klet, zato jo 
dvokliknemo. Pokažejo se skupine in dvokliknemo aktivno – npr. ACB. V njej najprej vključimo vidnost zidov. 
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Nato dvokliknemo zidove in poiščemo komponento Temelji armirani. Dvokliknemo jo in nastavimo želene lastnosti 
za prikaz temeljev v kombinaciji z zidovi. 
 

 
 
Če sedaj aktiviramo etažo pritličje in vidnost Zid+Temelji, dobimo kombinacijo, ki je prikazana zgoraj.  
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VIDNOSTI MODELA 

UVOD 

Vidnosti modela omogočajo prikaz poljubnih kombinacij Layer-jev, kadar se nahajamo v 3D profilu med delom, kot 
kasneje pri tiskanju iz Layouta. S preklopom lahko gledamo kompleten model ali samo posamezne gradbene 
elemente oz. njihove kombinacije. 
 

  
 

NASTAVITEV VIDNOSTI MODELA 

Aktivno vidnost modela nastavljamo prek ACAD-BAU Control bar-a, kadar je 
aktiven 3D profil. Ne glede na predlogo, so že sistemsko pripravljene osnovne 
vidnosti modela: 
Prednastavitev: Prikazuje vedno vse Layerje vseh etaž 
Globalno: prikazuje vse Layerje etaže Globalno 
Etaže: Prikazuje vse Layerje izbrane etaže 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODAJANJE VIDNOSTI MODELA 

Poleg sistemskih vidnosti, ki se jih ne da brisati ali popravljati, pa lahko dodajamo tudi lastne prek ukaza QAT / 
Prednastavitve (F11). Tu najdemo vrstico Vidnosti modela. Sistemske vidnosti so vidne z rdečo barvo, dodatne 
pa z zeleno. 
 

 



31 

Novo definicijo vnesemo tako, da na desnem delu okna kliknemo z desno tipko 
miške. Iz priročnega menija izberemo Nov. Poimenujmo jo prek desnega lika in 
ukaza Lastnosti z nekim logičnim imenom. 
 
 
 
 

DODATNE DEFINICIJE VIDNOSTI IZ PREDLOGE SLO_STANDARDS.DWT SO: 

Odprtine: prikazuje vse odprtine (okna in vrata) objekta 
Plošče: prikazuje vse plošče in tlake objekta 
Stopnice: prikazuje vse stopnice objekta 
Strehe: prikazuje vse strehe objekta 
Zid+Plo+Kons: prikazuje vse konstrukcijske elemente (zidove, plošče, stebre, preklade in ostale kons. 
 

DEFINICIJA NOVE VIDNOSTI MODELA NA KLASIČEN NAČIN 

 
 
Npr. da bi želeli narediti vidnost, ki prikazuje zidove v vseh etažah. Poimenujmo jo Zidovi. Z dvoklikom se odpre 
drevesna struktura. Na levi strani izberemo pritličje in skupino ACB ter izključimo vse gradbene elemente razen 
zidov. Enako storimo za vse ostale etaže. 
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SHRANJEVANJE VIDNOSTI MODELA 

Izdelano vidnost lahko shranimo v 
datoteko, da jo uporabimo še v 
drugih risbah ali na drugih 
računalnikih. To storimo z desnim 
klikom na ime vidnosti in ukazom 
Shrani kot datoteko VMV (View 
Model Visibility. Datoteki damo 
poljubno ime. Kadarkoli lahko 
datoteke prenesemo med 
računalniki in ponovno naložimo 
vidnost z desnim klikom v prazno in 
ukazom Naloži iz datoteke VMV. 
 
Drug način pa omogoča, da iz 
trenutnega projekta izvozimo 
vidnosti v katerokoli drugo datoteko 
DWG oz. v drug projekt. To storimo 
z desnim klikom na ime vidnosti in 
ukazom Izvozi. Vse nastavitve 
vidnosti se samodejno prenesejo in 
po koncu nas program obvesti, da 
je bil prenos uspešen. 
 
 
 
 
 

DODATNA UPORABA VIDNOSTI MODELA 

Poleg uporabe vidnosti modela med samim modeliranjem in pregledovanjem, pa jih uporabljamo še v Layout 
načrtih, saj z njimi definiramo vsebino modelov za tiskanje in pa tudi pri definiciji profilov, ker se ob preklopu na 
določen profil lahko aktivira tudi določena vidnost. 

UPORABA VIDNOSTI V LAYOUTU 

Vse nastavitve vidnosti etaž se da uporabiti tudi v 
Layout-u. Ob vnosu modela z ukazom Model pogled ali 
Model prerez se odpre pogovorno okno, kjer med 
drugim nastavimo želeno vidnost modela in s tem 
nadziramo, kaj se bo natisnilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

UPORABA VIDNOSTI V PROFILIH 

Ob menjavi delovnega profila se lahko samodejno aktivira tudi določena vidnost modela, če je profil tako 
zasnovan (Seznam Vidnost mora vsebovati Vidnost modela). V seznamu Nastavi vidnost ob menjavi profila, 
pa določimo, katera izmed vidnosti, ki so na voljo, naj se aktivira. Profil je načeloma le avtomatiziran postopek za 
hkratno spremembo vidnosti, vizualnega stila, projekcije, koordinatnega sistema… 

 
 

PREPISOVANJE LASTNOSTI KOMPONENT S POMOČJO VIDNOSTI 

Vidnosti modela pa poleg same vidnosti komponent omogočajo tudi spreminjanje lastnosti komponent. To je zelo 
uporabno, saj lahko skombiniramo različne vidnosti elementov in jim tudi dodelimo drugačen prikaz (barve, tip 
črte, šrafure…) 
Pri vidnosti modela Zid+Plo+Kons, ki predstavlja konstrukcijo, lahko z barvami ločimo nosilno (rdeče oranžni 
odtenki) in nenosilno (belo) konstrukcijo. 

 
 

NASTAVITEV PREPISOVANJA LASTNOSTI 

Najprej si izdelamo kopijo vidnosti (ali novo vidnost), ki jo želimo grafično drugače predstaviti in jo poimenujemo 
(npr Zid+Plo+Kons N). Na levi strani torej izberemo novo izdelano vidnost in v njej etažo pritličje ter skupino ACB.  
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V rubriki zidovi izberemo vse nosilne sloje in jim dodelimo oranžno barvo, medtem ko nenosilni sloji ostanejo beli. 
 

 
 
Enako storimo še v ostalih etažah za ostale nosilne konstrukcije (Plošče, Konstrukcije). 
 
Če sedaj aktiviramo profil 3D in menjavamo vidnost med Zid+Plo+Kons in Zid+Plo+Kons N, bomo videli enkrat bel 
model in enkrat model s poudarjeno nosilno konstrukcijo.  
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OSNOVNE NASTAVITVE 

KARTONČEK OSNOVNE NASTAVITVE 

 
 
Elementi imajo lahko vedno enak prikaz, ne glede na to, ali 
gledamo nanje v tlorisu ali aksi. Vedno enak prikaz 
imenujemo World-prikaz, ki je aktiven, če izključimo opcijo 
»Prikaz glede na pogled«  
 
Kadar pa delamo v načinu Prikaz glede na pogled je 
običajno v načinu Tloris viden 2D in v Aksonometriji 3D del 
objektov. Lahko pa nastavitve v seznamih tudi poljubno 
menjamo ali kombiniramo. 
 
Uporabi tudi za splošne objekte – če želimo uporabljati tak 
način tudi za AutoCAD objekte, moramo paziti, da so objekti 
risani na 2D in 3D Layer. Recimo ob vstavitvi blokov iz 3D 
knjižnice, bodo le ti vidni samo v aksonometriji, ker AutoCAD 
solid objekti, iz katerih je knjižnica izdelana, ne poznajo 
ločenega 2D in 3D prikaza. Rešitev je 2D izris simbolov prek 
ukaza na Ribbonu Vnos / Prikaz / 2D prikaz 3D blokov. 

 
 

Stopnjo obdelave izbiramo najhitreje direktno iz  ACAD-BAU 
Control bara (že opisano).   
 
Če je opcija Poveži merilo in detajliranje izključena lahko na 
ACB Control baru spreminjamo merilo neodvisno od stopnje 
detajliranja in obratno. V osnovi je opcija vedno vključena. 
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Vidna le aktivna etaža: ob menjavi etaže je vedno 
vidna le aktivna etaža. V nasprotnem primeru se 
vidnost ob menjavi etaže ne spreminja. 
Nadzor vidnosti pri prehodu v Layout: ACAD-
BAU sam aktivira vidnost vseh potrebnih Layer-jev 
ob prehodu v Layout, ne glede na to, kaj je vidno v 
Modelu. 
Avtomatska nastavitev aktivnega ACB Layer-ja:  
Ne glede na trenutno aktiven Layer v AutoCAD-u, bo 
ACAD-BAU avtomatično nastavil svoj ustrezen 
Layer pri izrisu teksta, kot, šrafur…Ob izrisu 
klasičnih risarskih objektov (Polyline, Circle…) pa bo 
aktiviral komponento, ki je nastavljena na ACB 
Control baru v spodnjem delu. 
Prikaži utor v 3D: Utore lahko prikažemo v 3D za 
lažjo obdelavo – prikažejo se kot objekti in ne samo 
kot luknje 

Prikaz šrafure med risanjem: med samo izdelavo objektov (npr. zid) je že vidna šrafura. 
Avtomatična nastavitev vrstnega reda: ob uporabi barvanih elementov (barvane konstrukcije, simboli, 
prostori…) je zelo pomemben vrstni red, saj se elementi medsebojno prekrivajo. Če je opcija vključena, se ob 
vsaki regeneraciji risbe ponovno preračuna vrstni red po pravilih, ki so definirana v DrawOrder.csv. Sicer pa lahko 
vrstni red nastavljamo ročno, vendar pomeni to kar precej dodatnega dela. 

 
Explode ohrani šrafuro – z ukazom Explode se 
šrafura spremeni v AutoCAD Hatch. 
Explode izdela mrežne objekte – iz 3D objektov 
dobimo 3D ploskve 
Shranjevanje v star DWG razgradi objekte:  
Če shranimo risbo v DWG verzije R14 ali starejšo, 
se bodo vsi ACAD-BAU objekti samodejno pretvorili 
v AutoCAD primitive (npr. 3D face) za nemoten 
ogled. Sicer moramo uporabiti BIM Enabler! 
Shrani Proxy-reprezentacijo: če odpremo ACAD-
BAU risbo na navadnem AutoCAD-u brez BIM 

Enablerja, potem objekti ne bodo vidni. Če pa shranimo proxy-reprezentacijo, dobimo preprost grafičen prikaz, ki 
zadošča za ogled, vendar se velikost risbe občutno poveča. 
Shrani vidnosti kot Layer State: Vse vidnosti definirane v trenutni risbi, se bodo prevedle v AutoCAD 
LayerState, da bo omogočen nadzor prikaza na enak način tudi na osnovni AutoCAD platformi. 
 

KARTONČEK ADMINISTRACIJA 

Ob odpiranju različnih risb v ACAD-BAU se lahko zgodi, da odpremo tudi kako risbo, ki ni bila narejena s tem 
programom. Tako ji manjkajo različne osnovne nastavitve in definicije za delo s programom: nastavitve etaž, 
zidov, šrafur…Risba se v tem primeru dodatno inicializira – prebere potrebne definicije iz datotek. V tem oknu 
določimo, kako se inicializacija odvija in na voljo so 4 možnosti: 
 
Avtomatična inicializacija: polna inicializacija nastavitev ob vsakem odpiranju (npr. Zbrišemo določene tipe 
zidov in če definicije le teh obstajajo v CSV datoteki, se bodo ob vsakem odpiranju naložile na novo) 
 
Inicializacija po potrebi: inicializacija nastavitev se izvede samo, kadar program ob odpiranju risbe ne najde 
strukture map za ACAD-BAU nastavitve. To pomeni, da si lahko trenutno risbo »očistimo« vseh odvečnih 
nastavitev in le te se ne bodo na novo vnašale, ker bo struktura map ostala in določene nastavitve tudi. 
 
Avtomatična inicializacija brez prednastavitev: izdela se samo struktura map za nastavitve (ni priporočena) 
 
Brez inicializacije: v risbo se ne naloži nobena ACAD-BAU nastavitev (ni priporočeno) 
 
Po eno od naštetih 4 možnosti določimo v vsakem seznamu nastavitev. 
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Risbo inicializiraj: risba se takoj inicializira po podanih parametrih (ni potrebno čakati na ponovno odpiranje) 
 

OPCIJE ČIŠČENJA 

ACAD-BAU ponuja temeljito čiščenje datotek (podobno kot AutoCAD-ov Purge) z ločenimi opcijami za AutoCAD 
vsebino in ACAD-BAU vsebino. 

 
Odkljukamo vsebino, ki 
jo želimo iz risbe počistiti 
in potrdimo z OK. 
 
Počisti ugnezdene 
elemente: pomeni 
čiščenje tudi znotraj 
blokov. 
 
Reference prostorov so 
vse nastavitve povezane 
s prostori (Enote, 
Namembnosti, 
Prednastavitve popisa...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risbo očisti: izvede čiščenje risbe po parametrih nastavljenih v oknu Opcije čiščenja. 
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KARTONČEK SISTEMSKE DATOTEKE 

V oknu so izpisane vse datoteke, kjer so 
posamezne definicije elementov in lastnosti. 
 
Datoteke so tipa CSV in jih lahko urejamo s 
programom Notepad. 
 
Iz njih se berejo podatki pri inicializaciji. 
Datotek za posamezni element je lahko več 
in z gumbom na koncu vrstice izbiramo, iz 
katere se berejo podatki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za urejanje kliknemo na datoteko CSV z 
desnim gumbom miške in rečemo Open 
with – Wordpad ali Notepad (če Wordpada 
ni v seznamu, ga poiščemo preko ukaza 
Choose Default Program) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpre se datoteka, kjer so na začetku 
navodila o sestavi datoteke. 
Elemente lahko popravljamo ali dodajamo, 
vendar morajo biti v skladu z navodili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazaj na prednastavljeno: ukaz obnovi branje podatkov iz pred nastavljenih datotek.
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KARTONČEK PRILAGODI 
Ko uporabljamo AutoCAD-ov ukaz 
MatchProperties za prenašanje lastnosti med 
objekti, se prekopirajo le tiste lastnosti, ki jih 
imamo označene v tem pogovornem oknu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARTONČEK VPRAŠANJA 

Kartonček vprašanja vsebuje možna vprašanja, 
ki se pojavljajo med delom. Odločimo se lahko, 
da se določena funkcija izvede, brez da nas 
program sprašuje za dovoljenje oz. določimo 
privzeto delovanje podanih ukazov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTONČEK ENOTE 

 
Odločimo se za osnovne enote, ki jih bomo 
uporabljali. 
 
Enota je 'inč' – odkljukamo, če ne želimo za 
osnovo metričnega sistema 
 
Metrična risarska enota – izberemo osnovno 
enoto za risanje 
 
Osnovna enota za popis – izberemo enoto za 
popisovanje objektov 
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KARTONČEK PRAVILA 

Omogoča razne nastavitve in pravila risanja 
 
Dovoli izris le znotraj meja risanja: Risanje 
ACAD-BAU objektov zunaj območja Limits je 
blokirano in s tem možnost pojava napak zaradi 
prevelike oddaljenosti od izhodišča. 
 
Prikaz meja risanja: Ob zagonu ukaza se 
avtomatično aktivira mreža Grid, ki nakazuje 
območje Limits (ob ustreznih nastavitvah) 
 
Izoliraj izbor: pri obdelavi konstrukcij (seznam 
kontekst na ACAD-BAU Control-baru)  je vidna 
samo izbrana konstrukcija. 
 
Potemni izbor: pri obdelavi konstrukcij so ostali 
elementi potemnjeni, svetla je edino konstrukcija 
z izbranim modifikatorjem. 
 
Ostale objekte potemni: pri obdelavi 

konstrukcij so ostali elementi (ki niso konstrukcije) potemnjeni. Same konstrukcije pa lahko obdelujemo z 
modifikatorji ali popravljamo v celoti. 
 
Nastavi začasni UCS za obdelavo z ročaji: pri obdelavi konstrukcij se koordinatni sistem UCS poravnava z 
izbranim modifikatorjem. Tako ga laže premikamo pod določenim kotom. Če kot spremenimo in želimo ponovno 
poravnavo koordinatnega sistema, potem pritisnemo 1X ESC in ponovno izberemo modifikator. Če je izbranih več 
modifikatorjev, se koordinatni sistem resetira nazaj na World. 
 
 

KARTONČEK UREJEVALNIK GEOMETRIJE 

 
Preverjaj geometrijo pri izdelavi in 
popravljanju objektov – med risanjem in 
popravljanjem se samodejno preverja 
natančnost vnosov (koordinat in kotov) 
 
Sinhroniziraj vrednosti z nastavitvami Snap-
a – nastavitve urejevalnika geometrije in Snapa 
so povezane. Če spremenimo vrednost Snap, 
se ustrezno spremeni tudi natančnost 
urejevalnika geometrije. Velja tudi za funkcijsko 
tipko F9 – če je izključena, Snap in urejevalnik 
geometrije nista aktivna. 
 
Lovi koordinate – pri vnašanju točk se lovi 
natančne koordinate 
 
Toleranca koordinat – podamo toleranco s 
katero se korigirajo podane točke. V primeru 
sinhronizacije s Snap, se vrednost samodejno 
popravlja, če spreminjamo Snap. 
 

 
Lovi kote – pri risanju elementov se lovi natančne kote 
 
Toleranca kotov – podamo toleranco s katero se korigirajo izrisani koti 
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CLICK AND GO 

Tehnologija ClickAndGo predstavlja možnost hitre 
izdelave novih objektov na osnovi že narisanih. 
Ukaz najdemo v priročnem meniju in s klikom na 
določen objekt (zid, okno) se aktivira ukaz za izris 
tega objekta z vsemi lastnostmi, ki jih je imel 
pokazan primer. Torej, če imamo v risbi že 
narisano neko okno, ki bi ga radi dodali še v drug 
zid, izberemo ukaz ClickAndGo ter pokažemo 
dotično okno – ter ga postavimo še na drugo 
želeno mesto. 
 
 
 
 
 
 

 
Ukaz predstavlja bližnjico, ker nam ni potrebno nastavljati parametrov. 
Podobno lahko uporabljamo funkcijo Prevzemi med samim risanjem. Če smo izbrali ukaz za risanje okna in 
želimo prevzeti lastnosti drugega okna v risbi, izberemo opcijo Prevzemi, ki se med risanjem pojavi v priročnem 
meniju ali ukazni vrstici in kliknemo želeno obstoječe okno. Novo okno prebere vse lastnosti in korigira novo okno, 
ki ga nameravamo vstaviti. 

 
Ukaz pa lahko uporabimo tudi v obliki prenosa lastnosti - ukaz Match properties 
(čopič), ki se nahaja v priročnem meniju (desni gumb). Izberemo najprej izvorni objekt 
nato pa enega ali več ciljnih objektov za prenos lastnosti.  
 
V vseh primerih se prenesejo le tiste lastnosti, ki jih imamo izbrane na Osnovnih 
nastavitvah (kartonček Prilagodi). 
 
 
 

 
Vsi 3 ukazi delujejo na podoben način: 
Click And Go pred risanjem (priročni meni) 
Prevzemi med risanjem (priročni meni ali ukazna 
vrstica) 
Match Properties po risanju (priročni meni) 
 
Katere lastnosti se prenašajo med objekti 
nadziramo prek okna Osnovne nastavitve in 
kartončka Prilagodi. Izbrana je lahko ena 
lastnost ali poljubna kombinacija več lastnosti 
naenkrat. Na levi strani nastavljamo nastavitve 
za prenos lastnosti ACAD-BAU objektov, na 
desni pa splošnih AutoCAD lastnosti. 
 
Običajno moramo odkljukati tudi Mere in višina, 
če želimo dejansko kopijo izbranega objekta. Ta 
funkcija v predlogi ni aktivna. 
 
 



42 

QUICK OBJECTS 

Tehnologija Quick Objects je namenjena hitri pretvorbi klasičnega AutoCAD tlorisa v 3D model. Dostikrat dobimo 
namreč za podlogo že izdelan 2D načrt in veliko nam je prihranjeno, če ga lahko direktno prevedemo v 3D model 
brez prerisovanja. Seveda obstajajo določeni pogoji, kako mora biti taka 2D risba pripravljena. 
Vsi črtni elementi morajo biti izrisani kot Line. Če je risba izdelana s Polyline ukazom, jo enostavno razstrelimo z 
Explode. Zelo dobrodošlo je tudi, da so črte ločene po Layer-jih. Npr. poseben Layer za Zid, Okna, Vrata in 
Stebre. 
 
Ukaz kličemo z Ribbona Start / Gradbeni elementi / Quick Objects 

 
Črte se lahko sekajo in ni nujno, da so 
vzporedne (stari objekti) 
Z ukazom Zidove izpelji popikamo točke, kot 
kaže skica in avtomatično se izdela objekt zid.  
 
 
 
Za vnos oken in vrat uporabimo grobo skico – črte, ki določajo 
položaj in širino odprtine. Sedaj popikamo linije s pod ukazoma iz 
ukazne vrstice Okna in Vrata ter rezultat je naslednji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZPELJEVANJE ZIDOV 

Za izpeljavo zidov sta možna 2 scenarija: 
2 robova zidu izrisana kot navadna črta (Line). Piknemo vsakega posebej in zid 
se izdela.  
Na vsaki strani zidu pokažemo 2 točki. Ta način pride v poštev, kadar 
prerisujemo prek podloge (X-ref ali PDF) ali kadar v risbi ni objektov za izpeljavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robovi zidu so lahko tudi nevzporedni (npr. pri starejših objektih). Med pretvorbo 

lahko izvedemo zaokroževanje debeline zidu, če črte niso risane prav natančno. Npr. na tretji shemi sta črti 
narazen za 36 enot in z zaokroževanjem na 10 enot dobimo zid širine 40 enot. Izbiramo pa seveda tudi sloj oz. 
material zidu (šrafura). Višina zidov se povzame po nastavitvah aktivne etaže. 

 

1 2

1

2

1

2
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Nastavitve za QuickObjects imajo ločen kartonček za zidove, kjer lahko izbiramo prej omenjene funkcije: 
 

Zaokrožanje debeline zidu 
– vpišemo mero na katero se 
zaokroži razdalja med 
obema črtama, da je 
debelina zidu čista mera. 
 
Zaokrožanje kotov – 
vpišemo % za katerega se 
lahko korigirajo robovi, če 
niso vzporedni. Drugi 
prikazan rob se prilagaja 
prvemu, če je odstopanje v 
okviru %, ki ga vpišemo. 

 
 
 
 
 

Prednastavljeno ime za zidove – vpišemo ime za nastale zidove, ki se bodo samodejno vnesli med Tipe zidov 
na Prednastavitvah. 
 
Prednastavljeni sloj za zidove – izberemo sloj ki ga uporabljajo novi zidovi. S tem 
se nastavijo lastnosti izrisa, kot so barva, šrafura… 
 
Pravilo pri vrednotenju črt – Pri pretvorbi se lahko upoštevajo 3 različne 
nastavitve: 
Primer 1: za potek zidu se upošteva vedno 1. pokazana črta (osnovna kontura), iz 
geometrije 2. črte pa se povzame debelina in oblika. 
Primer 2: za potek zidu se upošteva zaprt in prekrivajoč se del obeh črt – nahaja se 
vedno točno na samih črtah. 
Primer 3: potek zidu ustreza razširjenemu prekrivajočemu se delu obeh črt. Nahaja 
se na namišljenih ali pravih črtah glede na medsebojno pravokotno projekcijo. 
 
Layer filter - omogoča vpis imena Layer-ja, kjer se nahajajo črte zidov. Layer lahko 
tudi pokažemo v risbi prek ikone na desni strani. Tako se izognemo nepotrebnim napakam ob morebitnem kliku 
na napačno črto. 
 

IZPELJEVANJE OKEN 

 
Pri izpeljavi okna se upošteva 1 črta Line, ki poteka po 
zidu. Iz dolžine te črte se izračuna širina odprtine. Če 
želimo naenkrat izdelati več oken, uporabimo opcijo 
Več iz priročnega menija in izberemo vse črte z opcijo 
izbire Window ali Crossing - vsa okna so tako izrisana 
v eni potezi. V tem primeru pa moramo imeti črte oken 
nujno na posebnem Layer-ju, da se med izbiro 
prefiltrirajo. Seveda moramo imeti pred izpeljavo oken 
že izpeljan tudi zid. Možno pa je tudi podati 2 točki, če 
prerisujemo okna iz podloge X-ref ali PDF. Med 
določanjem točk za okno ali izbiro črte preklapljamo z 
opcijo Točke ali Izbira v ukazni vrstici. 
 

 
 

1 2 2 1
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Vgrajeno pa je še nekaj dodatne inteligence. Če se ob oknu nahaja tekst z definiranimi dodatnimi parametri, kot je 
višina okna, višina parapeta…se ob pretvorbi tudi le ti avtomatično upoštevajo oz. se odčitajo iz teksta. Poleg 
numeričnih parametrov pa lahko definiramo tudi ime okna – npr. Lok, ki izdela okno z lokom na vrhu. 

 
V nastavitvah na kartončku Okna, lahko 
nastavljamo imena višinskih in ostalih 
parametrov v okviru Tekst parameter. 
Npr. za parapet določimo oznako P in če 
bo v risbi ob določenem oknu s tekstom 
izpisano P=90 se bo ta vrednost 
upoštevala kot višina parapeta in okno 
bo imelo 90cm parapeta v 3D. Poleg 
parapeta lahko definiramo še oznako 
okna, širino, višino, 2 delni višini (v 
primeru okna z lokom), globino špalete, 
ime in komentar. 
S pomočjo imena lahko izpeljemo okna 
različnih oblik – npr. okno z lokom. 
 
Zaokrožanje širine – če osnovna črta 
namenjena za izpeljavo okna nima čiste 
mere, se le ta korigira glede na podano 
vrednost. Npr. da je izrisana črta dolga 
99,8 cm, zaokrožanje širine pa je 1. 
Rezultat bo okno širine 100 cm. 

 
Layer filter - omogoča vpis imena Layer-ja, kjer se nahajajo črte oken ali teksti oken. Layer lahko tudi pokažemo 
v risbi prek ikone na desni strani. Tako se izognemo nepotrebnim napakam ob morebitnem kliku na napačno črto. 
Posebej je pomembno filtriranje, ko delamo več oken naenkrat.  
 

IZPELJEVANJE VRAT 

Podobno kot za okna velja tudi za vrata. Izberemo 
sredinsko črto iz katere se odčita širina vrat. Če je poleg 
narisan lok, ki predstavlja smer odpiranja vrat, se odčita 
tudi ta. Poleg loka pa lahko dobimo dodatne informacije 
spet iz teksta – npr. višina vrat.  
Možno pa je tudi podati 2 točki, če prerisujemo okna iz 
podloge X-ref ali PDF. Med določanjem točk za okno ali 
izbiro črte preklapljamo z opcijo Točke ali Izbira v 
ukazni vrstici. 
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Kadar želimo izdelati več vrat obenem, je najbolje, da spravimo na poseben 
Layer črte Line in loke odpiranja (pozor lok mora biti klasičen Arc in ne Polyline 
arc). Pri izbiri obkrožimo le črte Line, loki pa služijo le kot dodatna informacija 
glede odpiranja. 
Nastavitve na kartončku Vrata so zelo podobne nastavitvam za okna. 
Podajamo lahko imena tekstovnih parametrov, katerih vrednosti so izpisane 
poleg samih vrat v risbi, podamo lahko zaokrožanje širine in zopet imamo 2 
filtra za Layer-je – ločeno za črte vrat ali loke in za tekst. 
 
 
 
 
 
 

 

IZPELJEVANJE STEBROV 

 
Obris stebra mora biti podan s črtami  - Line. Kliknemo samo na en rob in steber se izriše v pravo smer – tja, kjer 
so izrisani še ostali robovi. Če ni podanih tekstovnih parametrov, se avtomatično izrisuje steber, ki je nastavljen 
kot privzet pri ukazu za klasično risanje stebrov – Stebri betonski. Le pri krožnem stebru se samodejno prepozna 
premer in izriše se steber enakih dimenzij kot je krog iz katerega ga izpeljujemo. Pri opisovanju stebrov je spet 
več možnosti – npr. določanje višine, širine in dolžine. 

 
Nastavitve na kartončku Stebri so ločene 
v 3 sklope. Najprej lahko podajamo 
imena tekstovnih parametrov, ki se 
upoštevajo ob izpeljavi, nato sledi ime in 
material (šrafura) za stebre, ter seveda 
imena Layer-jev, ki se filtrirajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1

2
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DODATNE MOŽNOSTI 

Kartonček Splošno vsebuje še dodatne možnosti. 
Pri izdelavi modela iz nenatančnega tlorisa 
lahko nastavljamo tudi lovljenje kotov. Če črte 
niso popolnoma horizontalne ali vertikalne, 
lahko vključimo Lovljenje ortogonalnih 
kotov in izdelan model bo izrisan popolnoma 
natančno. Možno pa je, da sami vpišemo 
lovljenje poljubnega kota. V tem primeru 
izberemo v seznamu Lovljenje vseh kotov in 
pod kot npr. 45 stopinj. Vsi izpeljani zidovi so 
nagnjeni za ta kot, četudi so izvorne črte 
nenatančne. 
 
 

Področje avtomatične prepoznave je zelo pomembno. Vedno si za področje 
avtomatične prepoznave omislimo krog, katerega radij mora biti take dolžine, da 
je tekst, ki ga mora program odčitati znotraj kroga! Če je definirano preveliko 
območje se lahko zgodi, da se ob izpeljavi odčita sosednji tekst in 3D model je 
potem napačen. Shema prikazuje pravilno območje, če bi izpeljevali prvo okno.  
 
 
 
 
 
 

Področje avtomatične prepoznave – 
vnesemo razdaljo, ki obsega vse tekste 
pomembne za izpeljavo določenega 
objekta. Razdalja ne sme biti ne prevelika 
(da ne zajame sosednjih tekstov) in ne 
premajhna (da ne zajame nič) 
 
Layer filter uporabi le na vidnih 
layerjih – Če je opcija izključena in se 
nahaja tekst s podatki na določenem 
Layerju, ki smo ga podali v Layer filtru, je 
ta Layer lahko tudi izključen, pa se bo 
tekst vseeno prebral. Če pa je opcija 
vključena, potem bere samo iz Layerjev, 
ki so vidni na ekranu. 
 
Snap kotov za linije – opcija Brez 
lovljenja kotov ne dela nobenih korekcij, 
opcija Lovljenje ortogonalnih kotov 
poravnava elemente horizontalno in 
vertikalno (pod kot v tem primeru 
vpišemo največje možno odstopanje v 

stopinjah, da se še korigira), Lovljenje vseh kotov pa omogoča vpis določenega kota (v okence kot) in lovijo se vsi 
njegovi mnogokratniki (npr. 45,90, 135, 180…) 
 
V osnovi se upoštevajo pri pretvorbi vse trenutno aktivne nastavitve, kot npr. etaža in nivo, enote, nastavitve za 
okna in vrata (glej pogovorno okno za izdelavo). Izjema je le pri širini – vedno se dolžina črte upošteva kot 
zidarska širina in zanemari se delitev odprtin. 
Ukaz za pretvorbo ostaja aktiven, dokler ga ne prekinemo z Enter ali ESC in posamezna opcija (npr. pretvorba 
zidu) ostaja ravno tako aktivna, dokler je ne zamenjamo. S tem je omogočeno zvezno pretvarjanje brez prekinitev. 
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PROPERTIES - LASTNOSTI 

Okno Properties odpiramo/zapiramo s kombinacijo tipk CTRL+1. Običajno je sidrano la levi strani ekrana. Prek 
tega okna imamo bližnjico za nastavljanje določenih ključnih lastnosti ACAD-BAU elementov. Element mora biti 
seveda ob tem izbran. Če se vse lastnosti elementa ne izpišejo, potem ni inicializiran COM server, ki podaja 
informacije v okno Properties. Zadevo rešimo tako, da zaženemo program ACAD-BAU kot Administrator – desni 
klik na zagonsko ikono in Run as Administrator. 
Alternativa oknu Properties je tudi Quick Properties, ki ga aktiviramo prek statusne vrstice. V tem primeru se 
odpre manjše okno z lastnostmi tik ob našem kurzorju. Vsebino okna Quick Properties lahko urejamo prek CUI. 
 

MOŽNOSTI ZA ZID 

Izberite zid in v oknu Properties, ki je zasidrano ob rob ekrana (bližnjica je CTRL+1), se izpišejo njegove lastnosti. 
Sedaj lahko direktno popravljate njegove vrednosti. 

 
General 
So osnovne AutoCAD lastnosti in teh parametrov ne 
spreminjamo 
 
3D Visualization 
Na hitro lahko priredimo material. Postopek ni povsem 
pravilen, saj se pri sestavljenem elementu material dodeli 
celoti (recimo pri večslojnem zidu imajo v tem primeru vsi sloji 
enak material) 
 
Pripadnost 
Nivo - Izbranemu objektu enostavno spreminjamo višinski 
položaj po nivojih ene etaže ali v različnih etažah. 
Referenca - Za prikaz v stopnji detajliranja »Zasnova«, lahko 
izberemo eno izmen pred nastavljenih referenc in jih dodelimo 
izbranemu objektu. Tako imajo lahko zidovi različen prikaz tudi 
v zasnovi. 
Skupina - Skupino si lahko predstavljate kot podvojen celoten 
sklop ACAD-BAU Layer-jev. S tem je omogočen drug izbor 
barve in tipa črte za vsak Layer. Izdelamo lahko poljubno 
število novih skupin, ki se ločeno obravnavajo tudi pri popisih. 
Tako lahko ločimo popis za različne skupine npr. rušenje in 
novogradnja... 
 
Geometry 
Ignoriraj za izračun površin - Zid se ne bo upošteval pri 
definiciji prostorov 
Tip zidu - omogočena je zamenjava tipa zidu. 
Usmeritev - sprememba usmeritve (levo, desno, sredinsko) 
vpliva na položaj ročajev 
Obrni sloje - ja / ne – uporabimo, če je odprtina (okenska 
polica) v zidu narobe obrnjena 
Višina rezanja za 2D - Spreminjamo lahko višino prereza za 
različen prikaz v tlorisu 
Rampa - ja / ne – zid kot rampa ima dodatni polji za višino na 
začetku in koncu 
Višina po etaži - ja / ne – če je višina izbranega zidu povzeta 
po etaži, je ne moremo popravljati. 
 
Position 
Možno je spreminjati koordinate ključnih točk in kot rotacije. 
Če piknemo v polje, se na desni prikaže gumb, ki omogoča 
izbor točke v risbi. 
 
Šrafura 
Za izbrani zid lahko spreminjamo izhodišče, merilo in kot 
šrafure in pa globalno poravnavo, ki je obrazložena spodaj. 
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Globalno poravnava šrafure je enotna za celo risbo in omogoča, da se šrafure na vogalih lepo spojijo. Če 
globalno poravnavo izključimo, potem se veže šrafura na vsak objekt ločeno in v vogalih nastane problem. Pri 
stebrih pa je ravno obratno. Če globalno poravnavo izključimo, je šrafura v vsakem stebru enako zastavljena, 
 

        
 
 

MOŽNOSTI ZA OSTALE GRADBENE ELEMENTE 

Za vse gradbene elemente lahko na vrhu okna Properties 
odčitamo tip elementa – torej ali gre za okno, zid, 
stopnice…Vsi gradbeni elementi imajo v Properties tudi opcijo 
Pripadnost, kjer lahko elemente prestavljamo po etažah ali 
skupinah. Izdelajte nove skupine kot Novo in Rušenje in 

dodelite Layerjem različne lastnosti npr. razlika med Novo in Rušenje je lahko izvedena barvno (novo je rdeče, 
rušenje je rumeno). 
 

MOŽNOST PROGRAMIRANJA 

Vse podatke je možno uporabiti pri nadaljnjem programiranju z npr. Visual Basic-om. Izkušen uporabnik ali 
programer lahko s tem še poveča stopnjo avtomatizacije – predvsem pri prenosu podatkov v ostale programe. 
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MOŽNOSTI ZA PROSTORE 

 
General 
Opis - Dodaten opis prostora 
1.opis – vnesemo tlak prostora (viden v opisu v risbi) 
2.opis – vnesemo poljubno informacijo (viden le v popisih) 
 
Pripadnost 
Določene vrstice so opisane že pri zidu. 
Enota - Pripadnost stanovanjski enoti 
Namembnost - Namembnost prostora 
Tip prostora - Pripadnost določenemu tipu prostorov 
 
Geometry 
Izpisani so podatki o prostoru (površina in volumen) 
 
Šrafura 
Za izbrani prostor  lahko spreminjamo izhodišče, merilo in kot 
šrafure. 
Tip šrafure -  Izberemo ali bo imel prostor svojo šrafuro, ali pa 
bo ta vezana na pripadnost enoti, namembnosti ali tipu prostora 
Ime šrafure - Izberemo vzorec šrafure 
Šrafura kot okvir - Šrafura se izriše le kot pas po robu prostora 
Šrafura odvisna od merila  - Šrafura se samodejno prilagaja 
merilu risanja 
Širina okvirja -  Širina pasu s šrafuro (če je izbrana Šrafura kot 
okvir) 
Barva – Barva šrafure 
 
Opis 
Ime prostora – Podamo ime prostora 
1.do 12.vrstica – dodatni opisi vidni v popisu 
Številka - Zaporedna številka prostora 
 
Prikaz 
Stil teksta - stil teksta za dodatne opise 
Višina teksta - višina teksta za dodatne opise 
Bruto površina -  prikaz ploskev upoštevanih za izračun bruto 
površine 
Stanovanjska površina  - prikaz ploskev upoštevanih za izračun 
stanovanjske površine 
Volumen - grafični prikaz volumna prostora 
Računski dodatek - grafični prikaz mer za izračun 
Meja prostora - grafični izris oboda prostora 
 
Opis 
Vrsta opisa - Izberemo simbol za opis prostora 
Kot rotacije - Kot rotacije za opis prostora 
Merilo - Velikost opisa prostora, če merilo ni po prednastavitvi 
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ZIDOVI 

Rišemo lahko 1 do 10 slojne zidove in jih obdelujemo v 2D ali 3D. Nastavljamo lastne materiale za zidne sloje in 
iz njih sestavljamo poljubne kombinacije zidov. Zidovi so lahko ravni, poševni ali ločni, z različno višino (rampe) in 
imajo lahko raznovrstne prereze. 

RISANJE ZIDOV 

Vnos poteka zidu je lahko direkten ali po predkonstrukciji. Pri direktnem vnosu uporabljamo ukaz na ribbonu Start 
/ Gradbeni elementi / Zid in nato podajamo segment za segmentom. Pri tem lahko uporabljamo vse AutoCAD 
funkcije, ki vam olajšajo risanje (filtri, Osnap, polarni koti…) 

 
Za bolj kompleksne zidove (ločni segmenti) je priporočljiva uporaba predkonstrukcije. V tem primeru najprej 
narišemo Polyline z vsemi opcijami, ki jih omogoča – vključno z risanjem lokov. Izrisano črto ACAD-BAU sam 
spremeni v zid z ukazom na ribbonu Start / Gradbeni elementi / Zid in opcijo izpelji. 

 
Med risanjem lahko v ukazni vrstici menjamo smer vlečenja zidu. Zid lahko vlečemo Desno, Levo ali Sredinsko 
glede na smer risanja. 
 

 
 
Po prvi podani točki lahko izberemo tudi opcijo zAmik, in podamo razdaljo zamika. Zid se sedaj izrisuje za podani 
zamik stran od pokazanih točk. Pozitiven zamik premika zid na levo, negativen pa na desno od smeri risanja. 

 
 
 

1 2

3

1

2

1

2

1

2

DESNO LEVO SREDINSKO

1
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zamik +

1

2

zamik -
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POPRAVLJANJE ZIDOV 

Zid lahko popravljamo na več načinov: 

• AutoCAD ukazi (kot so Trim, Extend, Copy, Mirror…) 

• Z dvoklikom na zid se odpre pogovorno okno z vsemi nastavitvami (enako kot pri risanju) 

• Z ročaji (grips) 
 

POPRAVLJANJE Z ROČAJI 

Ročaji označujejo ključne točke na zidu. Če zid izberete, se ročaji pojavijo na obeh končnih točkah in na sredini 
ter na posameznih slojih. 

Sredinski ročaj služi premikanju, končni ročaji pa 
raztegovanju (stretch). Raztegujemo lahko vsak sloj 
posebej ali pa celoten zid (vogalni ročaj) 
Če bi radi uporabili ročaje za ostalo popravljanje, izberite 
najprej ročaj, ki bo služil kot osnovna točka, nato odprite 
priročni meni (desni gumb) in izberite želeni ukaz. 
Namesto priročnega menija lahko pritiskate tudi 
presledek na tipkovnici in krožite med možnimi ukazi.  
 

TIPI ZIDOV 

 
 
Za izdelavo novega tipa zidu uporabljamo QAT (Quick Access Toolbar – vrstica ikon zgoraj) in gumb 
Prednastavitve – Tipi zidov. Izberemo obstoječ tip zidu in ga kopiramo s pomočjo priročnega menija, lahko pa 
piknemo tudi na gumb Nov v naslovni vrstici. 
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Novo nastali vnos dvokliknemo, da se odpre pogovorno okno. Na enak način lahko popravljamo že obstoječe 
vnose. Spreminjamo lahko število in material posameznih slojev ter Debelino, Stran (stran zaključevanja ob vnosu 
odprtin) in Kotiraj (vključenost sloja v avtomatično kotiranje). 
 

Za spremembo materiala 
dvokliknite v polje Zidni sloj, 
da se odpre seznam. 
Nov sloj dodate ali brišete s 
pomočjo priročnega menija 
(desni klik: Vnesi, Briši). Sloj 
številka 1 je vedno NA 
NOTRANJI STRANI! 
Debelina - lahko jo 
spremenimo, če izključimo 
Prednastavitev – v 
nasprotnem primeru je 
debelina enaka 
prednastavljeni vrednosti za 
izbrani sloj. 
Kotiraj – odkljukamo sloje ki 
so upoštevani ob 
avtomatičnem kotiranju (če 
kotiramo samo nosilno 
konstrukcijo, odstranimo 
izolacijske in končne sloje) 
Stran predstavlja način 
zaključka sloja ob vstavitvi 
oken, če uporabljamo zob 
(podrobnejši opis pri 
odprtinah). 

 

 Polje Nosilni pomeni, da bo ob križanju dveh zidov prevladal nosilni zid. 
 

Če se srečata 2 nosilna zidova, prevlada zadnje narisani. 
 

Če nam stik ni všeč, izberemo oba zidova in stisnemo desni gumb... 
 

…v priročnem meniju izberemo ukaz Zamenjaj vrstni red zidov na stiku 
 
 

nenosilni zid

nosilni zid

nosilni zid

nosilni zid

nosilni zid

nosilni zid

nosilni zid

nosilni zid
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ZIDNI SLOJI 

Zidovi so sestavljeni iz zidnih slojev. Vsak definiran sloj lahko uporabimo v poljubnem številu zidov. 
Princip obdelave zidnih slojev je enak, kot pri tipih zidov - v pogovornem oknu podamo ime, pred nastavljeno 
debelino in Layer za izris. 
Pred nastavljeno debelino lahko kasneje ob definiciji tipov zidu tudi spreminjamo. Zidno sloji so lahko klasični ali 
posebni, kot termozid, tapezni in nagubani profili ter uporabniški profil, ki temelji na predkonstrukciji Polyline. 
 

 

IZDELAVA NOVIH TIPOV ZIDU 

ACAD-BAU omogoča izdelavo popolnoma lastnih tipov zidov. Tu ločimo izdelavo novega tipa iz obstoječih slojev 
ali pa izdelavo novih slojev. Poznati je potrebno celoten postopek priprave zidu: 
 
1. MATERIAL = Layer z lastnostmi (šrafiura, barva…). Nastavlja se v Prednastavitve / Skupine / ACB / Zid 
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2. ZIDNI SLOJ = Sloj izdelan iz materiala. Nastavlja se v Prednastavitve / Sloji zidu / Zidni sloji 
 

 
 
3. TIP ZIDU = sestavljen iz enega ali več slojev. Nastavlja se v Prednastavitve / Tipi zidov 
 

 
  



55 

NASTAVITVE ZIDU 

Med risanjem lahko izbiramo med tipi zidov preko priročnega menija – ukaz Nastavitve. Tu so zbrani še ostali 
parametri, potrebni za konstrukcijo zidu. Vse  nastavitve lahko shranimo in kasneje zopet naložimo preko 
seznama Knjižnica. Pogovorno okno uporabljamo med risanjem ali pri naknadnem popravljanju.  

KARTONČEK ZID 

 
 

Zlaganje zidov – zložimo lahko več tipov zidu 
enega nad drugim in ga rišemo kot en zid. 
 
Z levim gumbom miške kliknemo v polje pod Tip, 
da ga aktiviramo. 
Če kliknemo še enkrat z levim gumbom, se odpre 
seznam, kjer izbiramo med različnimi sloji. 
S priročnim menijem pa lahko dodajamo ali 
brišemo vnose. 
Številke na levi strani označujejo položaj – 0 je 
spodaj, 1 nad njo … 
 
 
 
 
 

Rampa – zid kot rampa ima različno začetno in končno 
višino, ki ju vpišemo v zgornji polji. 
 
Usmeritev – podamo prijem zidu glede na smer risanja 
(desno, levo ali sredinsko). Prijem lahko med risanjem 
kadarkoli zamenjamo. 
 
Višina od – višina je lahko pred nastavljena po etaži ali 
pa jo vnesemo sami v polje Višina. 
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KARTONČEK OBLIKA 

Tu lahko nastavljamo geometrijsko obliko zidu. Možni so popravki osmih točk 
zidu v Y smeri, sprednjih in zadnjih robov v X smeri in zgornje in spodnje 
ploskve v Z smeri. 
Pravilo plus/minus - Če želimo povečati volumen zidu, vnašamo pozitivne 
vrednosti, v nasprotnem primeru pa negativne. 
 
Možnosti ponujajo najrazličnejše izvedbe npr. krožno rampo z ograjo. V tem 
primeru sestavimo nov tip zidu iz 3 slojev, ki jim podamo primerne debeline. V risbi 
narišemo Polyline – lok in ga s pomočjo ukaza Zid riši / Izpelji pretvorimo v zid. Za 
zid izberemo prej izdelan tip iz 3 slojev, nastavimo rampo in podamo začetno in 
končno višino ter mu na kartončku Oblika dvignemo zgornjo ploskev za levi in desni 
sloj, ki predstavljata ograjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na kartončku Oblika okna imamo tudi 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 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. 
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KARTONČEK OPIS 

Na kartončku opis lahko definiramo opis zidu. Običajno je to opis slojev zidu z njihovimi debelinami.  

 
 
V pogovornem oknu aktiviramo Vnesi opis in izberemo iz seznama ustrezno število slojev. Če ni opisa za točno 
število slojev, ki ga imamo, izberemo najbližjo večjo vrednost. Če želimo opis rahlo odmakniti od objekta, 
vnesemo mero pod Odmik. 

 
 

ZIDOVI RAZLIČNIH PROFILOV 

Zidovi različnih profilov se pogosto uporabljajo v 
industrijski gradnji, pri starejših objektih, brunaricah… 
ACAD-BAU omogoča poleg klasičnega ravnega sloja 
zidu tudi parametrično nastavitev zidnih slojev iz 
raznih oblik profilov kot so trapez ali sinusna krivulja 
(naguban profil).  Termozid pa ima le enostransko 
profilacijo z izolacijskim slojem. Poleg teh pa je podprt 
tudi uporabniški profil, ki temelji na predkosntrukciji 
(Polyline) 
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TERMOZID 

Parametre za to vrsto zidnih slojev nastavljamo v 
Prednastavitve/Sloji zidu/Termozid. S klikom na desni 
gumb miške (priročni meni) izberemo ukaz Nov in izdela se 
nov pred nastavljen tip termostene, ki pa ga lahko poljubno 
spreminjamo. 
 

 Z dvojnim klikom na ime se odpre 
pogovorno okno z lastnostmi. 
Profilirana stran se nahaja običajno 
vedno na zunanji strani. To pa lahko tudi 
spremenimo s funkcijo Zrcalno, da lahko 
izdelamo zid iz npr. 3 slojev Termo – 
Beton – Termo in dosežemo pravilno 
orientacijo vseh slojev. 
 
Ime novega sloja izberemo poljubno, 
lahko pa si prej pripravimo tudi poseben 
Layer za izris termo sloja. 
 
Profilacija lahko poteka horizontalno ali 
vertikalno, kar določamo z opcijo 
Horizontalno. 

  
 
 

 

POSEBNOST 

Če nastavimo globino profila enako skupni debelini, se material med 
profilacijo ne izrisuje. To pa odpira možnost izrisa stebrov, na določeni 
medsebojni razdalji, kot zid. 
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Lahko pa zložimo več različnih slojev takih zidov 
enega nad drugim in rišemo poljubne oblike 
ograj. V take poljubne stenske strukture lahko 
vstavljamo vse vrste odprtin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ZID IZ TRAPEZNEGA PROFILA 

Za razliko od termozidu, ta sloj ne vsebuje 
polnila za profilom. Nastavljamo lahko debelino 
materiala pri profilu in način 2D prikaza. 

 
 
Konturo profila lahko v 2D tlorisu prikažemo z 
eno linijo ali pa z nastavljeno debelino. 
 
 
 
 

ZID IZ NAGUBANEGA PROFILA 

Naguban profil se obnaša kot prej opisani sloji. 
Poleg že znanih parametrov pa lahko 
nastavljamo tudi natančnost izrisa profila loka. 

 
 
 
Pri povečanju števila segmentov za izris loka 
(opcija Lok), se izboljša prikaz v 3D, zmanjša pa 
hitrost obdelave risbe. To pa ne velja za 2D 
izris, ki je vedno natančen. 
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ZID IZ UPORABNIŠKEGA PROFILA 

Najprej izrišemo želeno predkostrukcijo profila zidu s Polyline. Nato izberemo ukaz Ribbon Zid (razširjeni del) / 
Izdelaj profil zidu (AO_WALLLAYERPROFILEDEF) in izberemo Polyline.  

  
 
Odpre se pogovorno okno za nastavitev profila. V tem primeru imamo Polyline, ki v celoti definira zid, sam profil 
pa teče v horizontalni smeri. Zato samo vpišemo ime profila in odkljukamo Horizontalno. 
Nov profil se je že samodejno vnesel v Prednastavitve / Sloji zidu / Uporabniški profili 
 

 
 
Iz novega uporabniškega profila izdelamo nov tip zidu Prednastavitve / Tipi zidov / Nov (ikona na vrhu). Preko 
dvoklika izberemo prej izdelani sloj in podamo ime zidu. Po želji ga lahko skombiniramo še s kakim drugim 
slojem, če gre za večslojni zid. Po potrditvi je zid nared za risanje z ukazom Zid riši. 
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Izrišemo lahko tudi predkonstrukcijo, ki se večkrat ponovi.  

 

  
 
V tem primeru se lahko igramo z nastavitvami: 
Fiksno število ponovitev: določimo, koliko elementov vsebuje zid, ne glede na dolžino – npr. 5 ali 10 

 
Reža: vpišemo različne razmake med ponavljajočimi elementi: npr. 0 ali 50 ali 200 

 
Ločljivost loka: omogoča nastavitev natančnosti izrisa ločnih segmentov (večje število je natančneje, ampak bolj 
zahtevno za obdelavo) 
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Inverzno: profil se prezrcali 

 
Horizontalno: omogoča vertikalno ali horizontalno postavitev profila 

 
Poravnavanje profila na koncu: omogoča, da je profil natančno poravnan na koncu zidu (ker glede na dimenzije 
je lahko določen del odsekan) 
Zamik na začetku: podamo lahko poljuben zamik za prvi profil 
 
 

MOŽNOSTI POPRAVLJANJA V PRIROČNEM MENIJU 

Za izbor enega ali več zidov so na voljo možnosti v priročnem meniju, ki ga aktiviramo prek desnega klika miške.  

    
 

DIREKTNO UREJANJE TIPA ZIDU 

Prek ukaza Popravi tip zidu lahko izbranemu zidu (zidovom) direktno spremenimo nastavitve tipa. 
Bližnjica odpre pogovorno okno, ki je sicer dostopno tudi po daljši poti prek Prednastavitev (F11). 
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. 



63 

 
 
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, povežemo v en zid. Do 
prelomljenih zidov lahko pride, ker smo večkrat podali točko ali pa smo zid prelomili z ukazom Break. 
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SPREMINJANJE VRSTNEGA REDA OB PREČKANJU ZIDOV 

Pri sekanju zidov enake kvalitete (nosilni ali nenosilni) vedno prevlada zid, ki je bil izrisan nazadnje. To pa ni 
vedno želeni rezultat, zato imamo možnost, da vrstni red obrnemo. V izboru morata biti najmanj 2 sekajoča se 
zidova, lahko pa jih je tudi poljubno veliko. Ko je izbor podan, podamo opcijo Zamenjaj vrstni red na stiku v 
priročnem meniju. 

 

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. 
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FASADE - MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

Montažna konstrukcija omogoča široko paleto variant delitve fasade. Z uporabniškimi polnili je uporabniku 
olajšano polnjenje posameznih sklopov fasade in s tem izdelava lastnega tipa fasade. 

RISANJE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

Po izbiri ukaza za izris nove montažne-konstrukcije, podamo začetno točko risanja. 
Ukazna vrstica in priročni meni (desni gumb na miški) nam takoj za tem ponudita opcijo Nastavitve. 

DELITEV 

V območju montažni-element lahko izbiramo med 
različnimi polnili. 

 
 
Odvisno od vrste polnila, nastavljamo še ostale 
parametre. Tako lahko okna in vrata nastavljamo z že 
znanimi nastavitvami in pogovornimi okni preko 
gumba Obdeluj. 
 
Če delimo posamezno konstrukcijo, se le ta izvede 
najprej simetrično. Tako horizontalni kot vertikalni 
delitvi pa lahko naknadno popravimo širino oz. višino 
posameznega dela in jo s tem spremenimo v 
nesimetrično. 
 
Posamezne segmente lahko tudi fiksiramo in s tem 
ostanejo njihove dimenzije nespremenjene tudi ob 
naknadnem spreminjanju dolžine tega dela 
montažne-konstrukcije. 
 
Ob delitvi montažne-konstrukcije naj bo izbran vedno 
tisti tip elementa, ki se v njej največkrat pojavlja. Ob 
nastavljenem tipu okno se ob delitvi izdelata 2 novi 
okni. 
 
Razen tipa Odprtina, lahko za vsa ostala polnila, 
nastavljamo nadaljnje parametre. 
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Pri elementu steklo lahko ločeno aktiviramo funkcijo 
2D in 3D oz. prosto izbiramo Layer izrisa. 
Nastavljamo lahko tudi razmak med stekli, način 
izrisa in material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Element okna lahko še naprej delimo na krila in z 
letvicami v že znanem pogovornem oknu. 
Če že deljen element okna zopet delimo na nivoju 
montažne konstrukcije, povzameta obe polovici 
poprejšnjo delitev okna. To velja tudi za ostale 
elemente montažne konstrukcije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEBRIČKI/PREČKE 

Nastavitve za stebričke in prečke so enostavne, saj 
se nam v pogovornem oknu ob aktiviranju 
določenega polja avtomatično izriše detajl parametra, 
ki ga nastavljamo. 
 
Nastavitev Prednost nam omogoča nastavitev 
prioritete pri izrisu stebričkov in prečk. 
Prednastavljeno se izrisuje stebriček preko prečke – 
torej ima vertikala prednost pred horizontalo. 
 
Poleg mer lahko nastavljamo tudi material in prikaz 
prečk v tlorisu. 
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OBLOGA 

Nastavitve za obloge so ravno tako enostavne, saj 
se nam v pogovornem oknu ob aktiviranju 
določenega polja avtomatično izriše detajl 
parametra, ki ga nastavljamo. 
Posamezno oblogo pa lahko tudi popolnoma 
izključimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGRADNJA 

Da lahko ustrezno vstavljamo elemente tudi brez 
obloge, izberemo želene nastavitve vgradnje v 
montažno-konstrukcijo. Nastavitve veljajo za celoten 
del montažne-konstrukcije. 
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. Oba zamika imata 
tudi svoj ročaj (grip), in ju lahko popravljamo tudi 
direktno v tlorisu. 

 

OBLIKA 

Oblika posameznega elementa montažne-
konstrukcije, se da hitro in enostavno spreminjati – 
podobno kot spreminjamo obliko oken. Na voljo so 
vse osnovne oblike, za zahtevnejše obode pa lahko 
uporabimo poljubno predkonstrukcijo. 
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Montažne konstrukcije lahko 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POPRAVLJANJE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

Vse prej opisane funkcije lahko uporabimo tudi pri popravljanju. Do pogovornega okna za popravljanje pridemo 
najlaže prek dvoklika. Seveda lahko pri popravljanju uporabimo poljubne AutoCAD ukaze ali pa ročaje (grips) 

PRIKAZ 

Montažna-konstrukcija se seka z običajnimi zidovi in nudi tudi pravilen 2D izris v tlorisu. Kakor zidovi in drugi 
ACAD-BAU objekti, je lahko postavljena na določen nivo v etaži in ima lahko poljubno višino. Če ima višino 
vezano na etažo, se ob spremembi parametrov višine etaže avtomatično prilagodi. 
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OKNA 

Odprtine v ACAD-BAU so okna, vogalna okna in vrata. Prirejena so zidu, kar pomeni – če premaknemo zid, se z 
njim premaknejo tudi vse vstavljene odprtine. 
Nastavitve za okna lahko shranimo v ločeno datoteko in jih po potrebi kadarkoli naložimo, neodvisno od risbe. V 
pogovornih oknih, kjer nastavljamo parametre, imamo vedno tudi sheme, ki nam podajo grafičen prikaz vsakega 
parametra, ki ga nastavljamo. 

MERE OKNA 

 
Poleg širine lahko nastavljamo lahko 3 višinske parametre (višina, preklada in parapet) – ena od teh vrednosti je 
vedno fiksna oz. stalna, medtem ko se ostali dve medsebojno popravljata. 
Želeno stalno vrednost izberemo v spodnjem seznamu. 
Če želimo risati okna do tal, podamo parapet 0 in ga označimo kot stalno vrednost. 
Vse dimenzije lahko vpišemo ali pa jih podamo s klikom razdalje v risbi, če piknemo gumb desno od želenega 
parametra. Pokazana vrednost se nato prenese v pogovorno okno. 
Višine odprtine lahko merimo od plošče ali od finalnega tlaka. 
Pod Širine meri določimo kakšno širino smo vnesli. 

ZOB 

Določimo način pritrjevanja okna v zid. 
Imamo več načinov pritrjevanja znotraj, enega 
zunaj in možnost brez zoba. Med menjavo 
variant se spreminjajo tudi slike detajlov. 
Za vsako varianto vpišemo potrebne 
parametre, če pa zoba ni, vpišemo le globino 
okna v zidu. 
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Izbira zoba nudi ogromno kombinacij in je odvisna tudi od definicije zidu – stolpec stran. Prikazana primera sta 
popolnoma enaka le stran zaključevanja srednjih slojev je drugačna, kar se lepo vidi ob končni vstavitvi okna, ko 
je zračni sloj enkrat zapeljan ravno, drugič pa okoli izolacije. 

 
Pri odmiku okvirja podamo razlike med zidarsko in mizarsko mero. 
Odmik okvirja pa lahko tudi izključimo. 

 
Podamo tudi parametre za Zaključek 
izolacije. Možna je le pri večslojnih 
zidovih, kot utrditev izolacijskega in 
zračnega sloja ob vstavitvi odprtine. 
 

KRILA 

Podajamo vrsto in število kril odprtine. 
 
Če je v odprtini več kril, je aktivno krilo označeno z 
debelejšo rdečo črto. Aktivno krilo lahko naprej 
delimo s podkrili. 
 
Krila lahko tudi brišemo s funkcijo briši. 
 
ACAD-BAU razdeli odprtino simetrično. S 
popravljanjem polja širina in višina krila, pa dobimo 
tudi nesimetrično delitev. 
 
Vsako krilo se lahko odpira navzven, navznoter ali pa 
je fiksno. Iz tega sledijo različni izrisi v tlorisu in 
različne variante lahko med seboj tudi kombiniramo. 
 
 
 
 

 
Odpiranje navzven 
 
 
 
Odpiranje navznoter 
 
 
 
Fiksno krilo 
 
 
Kombinacija – fiksno in odpiranje navzven 
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DELITEV KRIL 

Podajamo nadaljnjo delitev kril z letvicami. 
 
Delimo vedno aktivno krilo – močneje obrobljeno. 
 
Krilu lahko dodajamo tudi funkcije (v 2D in 3D). Tako 
lahko npr. balkonskim vratom, ki so sicer izrisana kot 
okno s steklom, dodamo 2D funkcijo enokrilnih vrat  
in v tlorisu se izriše simbol za odpiranje. 
 
Podajamo tudi usmeritev za odpiranje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERE OKVIRJEV 

Podajamo dimenzije vseh sestavnih delov okna. 
 
Pri menjavi polj, se samodejno spreminja tudi slika 
detajla, ki nam nazorno grafično prikaže želeni 
parameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETAJLI 

Dodajamo lahko detajle, kot so rolete, zunanja in 
notranja polica. 
 
Pri menjavi polj, se samodejno spreminja tudi slika 
detajla, ki nam nazorno grafično prikaže želeni 
parameter. 
 
Za zunanjo polico lahko med različnimi izvedbami 
določimo tudi predkosntrukcijo. V tem primeru jo 
pokažemo v risbi. 

 



73 

OBLIKA 

Levo spodaj v seznamu izberemo želeno obliko 
okna, ki se prikaže tudi na predogledu. 

 
Za to obliko potem nastavimo vse potrebne 
parametre. Vse dimenzije lahko vpišemo ali pa jih 
podamo s klikom razdalje v risbi, če piknemo gumb 
desno od želenega parametra. Pokazana vrednost 
se nato prenese v pogovorno okno. 
 
 
 

 
Če v seznamu ne najdemo ustrezne oblike, lahko uporabimo predkonstrukcijo. V risbi moramo imeti že pripravljen 
zaprt Polyline, ki predstavlja obliko okna. S klikom na gumb Predkonstrukcija pokažemo to obodno črtovje in 
njegova oblika se prenese v pogovorno okno. 
 

RAZNO 

Tloris okvirja – poleg stekla se izrišeta še 2 črti za 
tloris horizontalnega okvirja 

 
 
Tloris zidu – prikazan je pod odprtino ležeč zid. Ker je na ločenem Layer-ju mu lahko dodelimo npr. črtkano črto. 
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Prikaz okna v tlorisu – če polje izključimo je odprtina vidna le v izometriji, kar pride prav, če je izrisanih več oken 
eno nad drugim. 
 
Preboj – izdela se odprtina v zidu, okno pa ni izrisano. 
 
Okenska stekla – parametri za izris stekla: lahko je steklo prikazano z eno ali 
2 linijama. Če sta 2 liniji, lahko podajamo medsebojni razmak 

 
 
Parapet – če je polje označeno, vključuje višina parapeta tudi debelino okenske police. 
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VOGALNA OKNA 

Vogalna okna potekajo v risbi preko vogalov. Risanje je zelo 
enostavno, saj ACAD-BAU sam prepoznava vogale. Tako podamo 
le prvo in zadnjo točko poteka. 
Vogalno okno ima svoj detajl izrisa v vogalu, kjer se izriše poseben 
vogalni stebriček z oblogo. Vsi ostali parametri v pogovornem oknu 
so enaki kot pri navadnih oknih.  
Za delitev vogalnega okna na več kril moramo uporabiti priročni 
meni (desni klik) in ukaz Deli vogalno okno. 
Sloji zidu morajo biti po celotnem poteku vogalnega oken enaki – 
enako zaporedje in material, lahko pa imajo različne debeline. 
Podane točke vogalnega okna si morajo slediti v zaporedju. 
Vogalna okna lahko vstavljamo tudi v ravne zidove, vendar moramo 
potem vse vmesne točke, kjer želimo stebričke, pikniti. Če 
vstavljamo vogalno okno v krožen zid, si poprej razdelimo zid na 

enake segmente s funkcijo Measure ali Divide. Nato pa uporabimo iskalo Node, ki išče točke, da poklikamo vse 
prelomne točke za stebričke. 
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VRATA 

Za risanje vrat uporabite ukaz Vrata iz Ribbona ali palete. V ukazni vrstici se 
odločimo za točko prijemanja (levo ali desno) ter način vstavitve (odmik). 
Če vnašamo vrata direktno, potem podamo s prvim klikom položaj podboja, z 
drugim pa usmeritev vratnega krila. 
Že vstavljena vrata lahko popravljamo z ročaji – spreminjamo položaj vrat in 
smer odpiranja. Za spremembo odpiranja uporabimo ročaj, ki leži izven linije 
zidu, ostali ročaji služijo premikanju. 
 

V pogovornem oknu za nastavitve 
določimo širino in višino vrat na 
kartončku Mere. Dimenzije lahko 
vpišemo ali jih podamo s klikom razdalje 
v risbi, če piknemo gumb desno od 
želenega parametra. Pokazana vrednost 
se nato prenese v pogovorno okno. 
Vratom lahko priredimo tudi 
nadsvetlobo, katere višino vpišemo v 
polje. 
Višine lahko merimo od plošče ali od 
finalnega tlaka. Širino lahko vpisujemo 
na 3 načine – vsak način iz seznama 
prikaže svojo sliko, zaradi lažje 
predstave. 
Pri funkciji lahko izbiramo med več 
vrstami vrat (enokrilna, dvokrilna, 
nihajna, drsna, vrteča, harmonika, 
garažna…) – v skladu s funkcijo se 
spreminjajo tudi simboli spodaj (2D in 
3D). Neodvisno od funkcije pa lahko 
simbol tudi zamenjamo. 

 
Na kartončku Okvirji lahko izbiramo 
med 4 vrstami prikaza – shema, plohasti, 
okvirni in vogalni podboj. Za posamezne 
variante vpisujemo mere v spodnja polja. 
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Na kartončku Razno sta poleg že opisanih možnosti 
še: 
Riši prag – izriše se črta, ki predstavlja razliko v 
nivojih na strani vrat. 
Vrata kot preboj – izriše se le odprtina v zidu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrata se izrisujejo z različnimi simboli, ki se avtomatično prilagodijo ob menjavi funkcije vrat (enokrilna, 
dvokrilna…) Simbole pa lahko ločeno spreminjamo za 2D ali 3D prek gumba Simbol 2D ali Simbol 3D na 
kartončku Mere.. V 2D lahko prikažemo odpiranje vrat z ravno ali ločno linijo pod kotoma 90° ali 45°. 

 
V 3D lahko prikažemo odprta ali zaprta vrata z nakazanim odpiranjem ali pa bolj dekorirana vrata, ki izdelajo bolj 
dodelane poglede fasad.  
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Za izbiro teh dodatnih bolj dodelanih simbolov izberemo gumb 
Simbol 3D in nato v knjižnici pod rubriko Skupine dvoklik na 
znak (<-). S ponovnim dvoklikom izberemo želeni sklop npr. 
3D hišna vrata. Knjižnica ima lahko več strani, zato ne 
pozabite preveriti vseh s klikom na < ali > desno od napisa 
Stran. 
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KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija je skupen pojem za stebre (vertikalni elementi), preklade (horizontalni elementi) ali druge 
konstrukcije (poljubni poševni elementi). Uporabimo lahko standardne ali uporabniške profile in jih postavimo v 
poljuben položaj v prostoru. Na voljo je veliko različnih možnosti uporabe. Zaključke profilov lahko na koncih 
poljubno oblikujemo, potek profila pa se lahko oža, širi ali pa sledi poljubni konturi – predkonstrukciji. 
 

STEBRI 

 
Stebre lahko rišemo v različnih materialih: beton, jeklo ali lasten material, ki ga 
določimo ob definiciji lastnega profila. 
 
Sam postopek izrisa je za vse stebre enak. Ob vnosu najprej izberemo Nastavitve, 
da podamo pravi profil in pa mere profila. Z enim klikom pa nato podamo točko 
vstavitve v risbi. 
Steber je po definiciji močnejši element kot zid, tako da se ob vstavitvi v zid, 
material zidu odstrani. 
 

BETONSKI STEBRI 

Pred pripravljeni so 4 betonski profili: pravokoten, okrogel, pravokoten votel in cevast profil. Vsak od profilov lahko 
obstaja v različnih merah, ki jih nastavljamo prek ukaza Prednastavitve (F11). 
 

 
Betonski profili so po šrafuri ali barvi ločeni na klasičen ali prefabriciran beton. Material izbiramo ob definiciji mer 
na Prednastavitve / Konstrukcija betonska / npr. Pravokoten profil 
 

 

 
Menjavo šrafur opravimo najhitreje preko palete ACB Pogledi / P Tlorisi Prerezi. Na voljo je vektorska, barvna ali 
hibridna šrafura. 
 

JEKLENI STEBRI 

Pred pripravljenih je 12 jeklenih profilov, ki so na voljo na trgu in tudi njihove mere so fiksne oz. vezane na realno 
ponudbo.. 
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LASTNI STEBRI 

Lastne stebre lahko uporabljamo šele, ko definiramo nove profile. Za to je potrebno najprej izrisati predkonstukcijo 
(zaprt Polyline) in jo nato pretvoriti v profil prek ukaza na Ribbonu Start / Konstrukcija / Izdelaj profil 
konstrukcije. Če bomo za tip profila izbrali Uporabniški layer, bomo kasneje stebre vnašali z ukazom Lastni 
stebri. V seznamu Material, pa izbiramo med vsemi materiali definiranimi v Prednastavitve / Skupine / ACB / 
Konstrukcije. V predlogi je že pred pripravljen material Les, lahko pa podamo tudi čisto nove materiale. 

 

PREKLADE 

 
Preklade lahko rišemo v različnih materialih: beton, jeklo ali lasten material, ki ga 
določimo ob definiciji lastnega profila. 
 
Sam postopek izrisa je za vse preklade enak. Ob vnosu najprej izberemo 
Nastavitve, da podamo pravi profil in pa mere profila. Z dvema klikoma pa nato 
določimo potek preklade v tlorisu. 
Preklada je po definiciji močnejši element kot zid, tako da se ob vstavitvi v zid, 
material zidu odstrani. 

 
Preklada se v tlorisu vedno izrisuje črtkano, ob podajanju točk pa lahko vlečemo njeno levo, desno ali sredinsko 
konturo.  
 

 
 
Gledano v prerezu, je zelo pomembno, kako je preklada postavljena po višini. Običajno je prijemališče preklade 
zgoraj, ta zgornja točka pa je vezana na SRP (Spodnji Rob Plošče) etaže zgoraj. V tem primeru preklade 
podpirajo ploščo v etaži više. 

 
Profili in materiali frčad so popolnoma identični stebrom. Vsak lasten profil se vedno kaže v vseh tipih konstrukcij. 
Če ga izdelamo kot betonski profil, bo na voljo tako med betonskimi stebri, betonskimi prekladami in ostalimi 
betonskimi konstrukcijami. 

1 2

SRP
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KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija ima lahko poljubno lego v prostoru in profil konstrukcije lahko zapeljemo po različnih poteh. Z njimi 
tako rešujemo bolj zahtebvne primere, kjer preklade in stebri ne zadostujejo. 

 
Za poljuben prostorski potek uporabimo opcijo Pot. Osnova za pot 
je lahko 2D ali 3D Polyline. 
 
Slika prikazuje na levi izhodiščna profila in poti, ki sta bili 
uporabljeni, na desni pa rezultat, če uporabimo opcijo Pot. 
 
 
 
 

 
Najpomembnejši del ukaza so Nastavitve, kjer se nam odpre pogovorno okno za vse nadaljnje spreminjanje 
parametrov. 

IZBIRA PROFILA 

Izbira profilov je identična kot pri izrisu stebrov ali preklad. 
Naklon profila - 
nastavimo lahko 

poljuben kot med 90 

in 0. Slika prikazuje 

profile pod koti 90, 

60 in 30 
 
Izhodišče profila je lahko na 
Etaži ali pa ga vpišemo sami. 
 
Kot - omogoča rotacijo 
profila po dolžinski osi. 
Osnovna točka dolžinske osi 
je točka vstavitve profila. 
 
 
 

 
 
Upoštevaj dolžino - ob spremembi naklona avtomatično 
spreminja dolžino, tako da ostaja tlorisna projekcija vedno 
enaka. Tako lahko že postavljenim profilom spreminjamo 
naklon, njihova medsebojna lega pa se ne spreminja.  
 
 
Zrcalno – V primeru nesimetričnih profilov omogoča izris 
zrcalne variante. 
 

 
 

Vsak profil je ob vstavitvi fiksen in ima obliko po pred nastavljeni definiciji. Ima le en 
ročaj, ki se nahaja v točki vstavitve. S klikom na Profil je fiksiran (kljukico odstranimo) 
pa mu lahko sprostimo to fiksno obliko in s tem se pojavijo še ostali ročaji po vogalih in 
stranicah. Tako ga enostavno preoblikujemo in dobimo lahko različne 4kotne oblike. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

POT IN DEFORMACIJE 

Na tem kartončku lahko zapeljemo profil po poljubni 
predkonstrukciji (Polyline ima lahko ravne ali ločne 
segmente) Med popravljanjem posameznega 
parametra se spreminja predogled profila in slika, ki 
nazorno prikazuje končno obliko konstrukcije. 
 
Oženje profila lahko nastavimo od začetka ali od 
konca. Pri tem lahko ločeno nastavljamo X in Y 
faktor spremembe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIKAZ 

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.  
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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.  

 
 

POPRAVLJANJE 

Profil izberemo in podamo ukaz za popravljanje preko priročnega menija (desnega gumba) na miški. Možen je 
izbor več profilov naenkrat. Ob kliku na profil brez ukaza, se na njem vedno izrišejo ročaji (grips). Steber ima 
samo 1 ročaj za premikanje, konstrukcija 2 ročaja na začetni in končni točki, ter preklada 3 ročaje: sredinski ročaj 
je namenjen premikanju, končna dva pa spreminjanju dolžine. 

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 Popravi tip profila. 
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. 
 
 
 

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 izbire Obdelava konstrukcij v seznamu Kontekst na ACAD-BAU nadzorni plošči.  

• prek ukaza Steber (preklado, konstrukcijo) obreži (odvisno od tipa elementa) 
 
 
Ko je ukaz aktiven 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. 
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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.  
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PLOŠCA 

Ukaz izdela ploščo na podlagi različnih možnosti iz risbe: 
Nastavitve: odpre se pogovorno okno z nastavitvami plošče 
Izpelji: Izberemo lahko obstoječe objekte (npr. zid) pod katerim se izriše plošča ali pa poljubno predkonstrukcijo.  
Avtomatsko: je najenostavnejši način izdelave. Plošča se izdela samodejno pod zaprtim obodom zidu. 
Naloži: omogoča izris plošče po nastavitvah iz knjižnice 
Prevzemi: omogoča prevzem nastavitev za ploščo od neke druge obstoječe plošče 
Seveda pa lahko ploščo rišemo tudi direktno s podajanjem točk. 

NASTAVITVE PLOŠČE 

Izhodišče – lahko je vezano na trenuten nivo/etažo ali 
pa podamo lasten vnos. V tem primeru jo lahko 
poljubno premikamo po prostoru (tudi v Z smeri) 
 
Debelina - je povzeta po etaži ali pa ali pa podamo 
lasten vnos. Debelina se vedno izriše navzdol. 
 
Vrsta plošče – iz seznama izberemo vrsto plošče 
(Layer), ki se odraža v šrafuri, vizualizacijah, popisu... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopnja obdelave – za vsako merilo posebej 
nastavimo vse parametre vezane na vidnost 
 
Vidno v tej stopnji obdelave – odkljukamo, če 
želimo prikaz plošče v izbranem merilu 
 
Obrobo prikaži – odkljukamo za izris roba plošče 
 
Šrafuro prikaži – odkljukamo za izris šrafure plošče v 
tlorisu 

 
 
Merilo – šrafura plošče (vektorska) je neodvisna od 
merila risbe. Vpišemo njeno merilo. 

 
Neodvisno od merila – ob menjavi merila risbe se šrafura plošče ne spreminja ampak je vezana na polje Merilo 
 
Globalna poravnava WCS - kot šrafure je vedno računan glede na WCS (World coordinate system) 
 
Delno polnilo – namesto šrafiranja celotne plošče, se šrafira le rob s podano debelino 

  
Material – izberemo material za šrafuro 



86 

Aktiviramo opis plošče, ki ga izberemo v seznamu. 
Določamo lahko še njegovo velikost, položaj in odmik. 
Dopišemo lahko do 2 vrstici lastnih opomb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmik – pri avtomatični izdelavi plošče, se le ta izriše 
s podanim odmikom 
 
Avtomatično seštevanje, odštevanje – določimo 
pravila, kaj se zgodi, če ob avtomatični izdelavi plošče 
že obstajajo druge plošče v risbi. 
 
Avtomatična konstrukcija – ob avtomatični 
konstrukciji plošče se za osnovo lahko upoštevajo 
različne stvari (obod v aktivni etaži, spodnja ali 
zgornja plošča) 
 
Zanemari izdelavo plošče, kjer je površina manjša 
od – podamo min. Površino objekta, ki je potrebna za 
avtomatično konstrukcijo plošče 
 
 
 
 

POPRAVLJANJE PLOŠČE 

Ploščo lahko popravljamo z: 

• AutoCAD ukazi (Move, Copy, Mirror..) 

• Grips (ročaji) omogočajo poljubno preoblikovanje plošče, kot bi popravljali potek črte Polyline 

• Popravljanje prek priročnega menija omogoča različne ukaze vezane na ploščo 
 

POPRAVLJANJE PREK PRIROČNEGA MENIJA 

Ukaz aktiviramo tako, da izberemo ploščo in kliknemo desni gumb na miški, da se odpre priročni meni. 
Popravljamo lahko tudi več plošč hkrati, vendar se potem število ukazov v priročnem meniju ustrezno zmanjša. 
Če v priročnem meniju ne vidimo ukazov za ploščo, je v našem izboru še kak drug objekt (npr. zid, Polyline…) 
 

    

PLOŠČO POPRAVI 

Ukaz odpre pogovorno okno za nastavitvei plošče. Bližnjica za isti ukaz je dvoklik na ploščo. 
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SPREMENI NIVO 

Ukaz odpre okno z vsemi nivoji aktivne etaže, kamor lahko ploščo premaknemo. Če jo želimo premakniti na drugo 
etažo, potem uporabimo raje okno Properties ali ukaz Spremeni etažo na Ribbonu. 

PLOŠČO KOTIRAJ 

Ukaz izdela potrebno število kotnih linij na tisto stran plošče, kamor pokažemo z miško. Za kompletno kotiranje z 
vseh 4 strani, pokličemo ukaz 4krat. Če želimo kotirati tudi odprtine v plošči, potem tekom ukaza sprožimo opcijo 
Nastavitve in na kartončku Kompozicija odkljukamo Luknje v konstrukciji v seznamu za 1 kotnico. 

 

BOOLEANOVE OPERACIJE 

Pred izvedbo ukaza moramo izrisati geometrijo (Polyline, Circle), ki jo želimo dodati ali odvzeti plošči. Nato 
izberemo ploščo in v priročnem meniju Booleanove operacije. Izberemo funkcijo (vsota, razlika, presek, deli) in 
izberemo dotične objekte, ki smo jih prej pripravili za spreminjanje.  
Primer plošče in pravokotnika ter rezultat po opravljenem seštevanju, odštevanju ali izračunu preseka: 

 
Funkcija deli pa omogoča prelom plošče po določeni liniji. Pri tem lahko delitveno linijo pokažemo z dvema 
točkama, ali pa uporabimo opcijo Objekt in izberemo prej pripravljeno črto za delitev. Če delimo objekt po 
diagonalni črti, se zna zgoditi, da urejevalnik geometrije prestavi točke v nastavljeni preskok. V tem primeru, ga za 
trenutek izključimo. 

 
Pri delu z Booleanovimi operacijami lahko uporabljamo tudi ACAD-BAU objekte – npr. odštevanje stopnic od 
plošče. Kaj se zgodi z izvornimi objekti po Booleanovih operacijah nastavljamo na QAT / Osnovne nastavitve / 
kartonček Vprašanja (ali se izvorna plošča in pomožna konstrukcija ohranita ali brišeta). 

PLOŠČO PRESLIKAJ 

Ukaz izvede vzporedno preslikavo ali Offset. Če vpišemo pozitivno vrednost se plošča preslika navzven, pri vpisu 
negativne vrednosti pa navznoter. Uporabimo pa lahko tudi opcijo Skozi točko in z miško pokažemo, kje želimo 
preslikavo. Običajno preslikamo ploščo navznoter za debelino izolacije, da se pravilno izrišejo prerezi. Kaj se 
zgodi z izvorno ploščo nastavljamo na QAT / Osnovne nastavitve / kartonček Vprašanja (ali se izvorna plošča 
ohrani ali briše). 
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TLAKI 

Ukaz izdela tlake na podlagi različnih možnosti iz risbe: 
Nastavitve: odpre se pogovorno okno z nastavitvami tlakov 
Izpelji: Izberemo lahko obstoječe objekte (npr. ploščo) ali pa poljubno predkonstrukcijo za izris tlakov.  
Avtomatsko: je najenostavnejši način izdelave. Tlaki se izdelajo samodejno v vseh prostorih. 
Naloži: omogoča izris tlakov po nastavitvah iz knjižnice 
Prevzemi: omogoča prevzem nastavitev za tlake od drugih obstoječih tlakov v risbi 
Seveda pa lahko tlake rišemo tudi direktno s podajanjem točk. 
 
Običajno izdelujemo tlake avtomatsko. V tem primeru moramo imeti zrisano vsaj ploščo, lahko pa seveda tudi 
zidove (in ostale elemente kot odprtine, stebre…) Pred klikom na opcijo Avtomatsko gremo na Nastavitve in 
preverimo, da je vključena opcija Na osnovi prostorov in plošč (ločeni ali povezani tlaki). Tlak se bo izrisal 
povsod nad ploščo, hkrati pa bo upošteval tudi prostore, če jih zidovi že definirajo. 

 
Bolje pa je, če imamo definirane tudi že prostore. Pred klikom na opcijo Avtomatsko gremo na Nastavitve in 
preverimo, da je vključena opcija Na osnovi prostorov (ločeni ali povezani tlaki). Tlak se bo izrisal samo v 
definiranih prostorih, kot kaže leva slika. Če je v nastavitvah izbrana opcija Na osnovi prostorov in plošč (ločeni 
ali povezani tlaki) dobimo tlake v vseh prostorih in tudi nad ploščo, kot kaže desna slika. 

 
 

Prostor

Prostor

Prostor

Prostor

Prostor

Prostor

Prostor

Prostor
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NASTAVITVE TLAKOV 

Izhodišče od – lahko so vezani na trenutno etažo 
(nivo), ali pa ga definiramo sami. 
 
Konstrukcija – sestava tlakov je povzeta po etaži ali 
pa jo nastavljamo poljubno, če izberemo Vnos – do 10 
slojev, ki jih definiramo z vnašanjem slojev v zgornjem 
delu pogovornega okna. 
 
Specifikacija – dodaten opis tlaka, ki ga lahko 
prikažemo v opisu. Če izdelujemo tlake ločene po 
prostorih, se avtomatično vpiše ime prostora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopnja obdelave – za vsako merilo posebej 
nastavimo vse parametre vezane na vidnost 
 
Vidno v tej stopnji obdelave – odkljukamo, če želimo 
prikaz v izbranem merilu 
 
Obrobo prikaži – odkljukamo za izris roba  
 
Šrafuro prikaži – odkljukamo za izris šrafure v tlorisu 
 
Merilo – šrafura (vektorska) je neodvisna od merila 
risbe. Vpišemo njeno merilo. 
 
Neodvisno od merila – ob menjavi merila risbe se 
šrafura ne spreminja ampak je vezana na polje Merilo 
 
Globalna poravnava WCS - kot šrafure je vedno 
računan glede na WCS (World coordinate system) 
 

Delno polnilo – namesto šrafiranja celote, se šrafira le rob s podano debelino 
 
Material – izberemo material za šrafuro 
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Aktiviramo opis tlakov, ki ga izberemo v seznamu (npr 
sestava z debelinami posameznih slojev). Določamo 
lahko še njegovo velikost, položaj in odmik. Dopišemo 
lahko do 2 vrstici lastnih opomb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmik – pri avtomatični izdelavi tlakov, se le ti izrišejo 
s podanim odmikom 
 
Avtomatična konstrukcija – določimo pravila, kako 
se izrišejo novi tlaki. Vedno mora biti spodaj plošča, 
tlaki pa se izrišejo samo po prostorih ali tudi zunaj 
prostorov, če je tam plošča. Rišejo se lahko združeno 
(če so fizično povezani z vrati in imajo enako sestavo) 
ali ločeno. 
 
Avtomatična obnova – je več variant:  

• Tlake obnovi v celoti: stari tlaki se kompletno 
zbrišejo in izdelajo se novi po prednastavitvah 

• Tlake prilagodi novi geometriji: Nastavitve obstoječih 
tlakov (sloji, debeline) se povzamejo in se samo 
prilagodijo spremenjeni obliki prostorov 

• Stari tlaki ostanejo, novi se dodajo: Stari tlaki se ne 
spremenijo. Kjer je zaradi spremembe oblike površina 
brez tlaka, se doda nov tlak po prednastavitvah. 

 
Zanemari izdelavo tlakov, kjer je površina manjša od – podamo min. površino objekta, ki je potrebna za 
avtomatično konstrukcijo tlakov 
 

POPRAVLJANJE TLAKOV 

Tlake lahko popravljamo z: 

• AutoCAD ukazi (Move, Copy, Mirror..) 

• Grips (ročaji) omogočajo poljubno preoblikovanje tlakov, kot bi popravljali potek črte Polyline 

• Popravljanje prek priročnega menija omogoča različne ukaze vezane na tlake 
 

POPRAVLJANJE PREK PRIROČNEGA MENIJA 

Ukaz aktiviramo tako, da izberemo tlak in kliknemo desni gumb na miški, da se odpre priročni meni. Popravljamo 
lahko tudi več tlakov hkrati, vendar se potem število ukazov v priročnem meniju ustrezno zmanjša. Če v 
priročnem meniju ne vidimo ukazov za tlake, je v našem izboru še kak drug objekt (npr. zid, Polyline…) 
 

  

TLAK POPRAVI 

Ukaz odpre pogovorno okno za nastavitve tlaka. Bližnjica za isti ukaz je dvoklik na tlak. 
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SPREMENI NIVO 

Ukaz odpre okno z vsemi nivoji aktivne etaže, kamor lahko tlak premaknemo. Če ga želimo premakniti na drugo 
etažo, potem uporabimo raje okno Properties ali ukaz Spremeni etažo na Ribbonu. 
 

BOOLEANOVE OPERACIJE 

Pred izvedbo ukaza moramo izrisati geometrijo (Polyline, Circle), ki jo želimo dodati ali odvzeti tlaku. Nato 
izberemo tlak in v priročnem meniju Booleanove operacije. Izberemo funkcijo (vsota, razlika, presek ali deli) in 
izberemo dotične objekte, ki smo jih prej pripravili za spreminjanje.  
Primer tlaka in pravokotnika ter rezultat po opravljenem seštevanju, odštevanju ali izračunu preseka: 

 
Funkcija deli pa omogoča prelom tlaka po določeni liniji. Pri tem lahko delitveno linijo pokažemo z dvema 
točkama, ali pa uporabimo opcijo Objekt in izberemo prej pripravljeno črto za delitev. 

 
Pri delu z Booleanovimi operacijami lahko uporabljamo tudi ACAD-BAU objekte – npr. odštevanje stebrov od 
tlaka. Kaj se zgodi z izvornimi objekti po Booleanovih operacijah nastavljamo na QAT / Osnovne nastavitve / 
kartonček Vprašanja (ali se izvorna plošča in pomožna konstrukcija ohranita ali brišeta). 

TLAK PRESLIKAJ 

Ukaz izvede vzporedno preslikavo ali Offset. Če vpišemo pozitivno vrednost se tlak preslika navzven, pri vpisu 
negativne vrednosti pa navznoter. Uporabimo pa lahko tudi opcijo Skozi točko in z miško pokažemo, kje želimo 
preslikavo. Kaj se zgodi z izvornim tlakom nastavljamo na QAT / Osnovne nastavitve / kartonček Vprašanja (ali 
se izvorni tlak ohrani ali briše). 
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STOPNICE 

Modul za stopnice v ACAD-BAU-u nudi zelo učinkovito in detajlirano konstruiranje stopnic. Na voljo imamo več 
vrst stopnic: 

• Ravne: ki imajo ravne rame v osnovnih oblikah in kombinacijah s podesti 

• Krožne: ki so zavite po loku s poljubnim polmerom 

• Lastne: ki so poljubne oblike in jih izpeljemo iz treh Polyline-ov. 
 
Stopnice so objekt z avtomatično obdelavo v 2D in 3D, samodejnim prilagajanjem spremembam v etaži, 
avtomatičnimi opisi... Po vstavitvi je kadarkoli možno popravljanje osnovnih geometrijskih parametrov, kot tudi 
samega izgleda stopnic oz. izvedbe. Na voljo je 5 osnovnih tipov izvedbe stopnic in za vsak tip stopnic so 
natančni parametri, tako da lahko izrišemo praktično vse sodobne vrste stopnic. Isto velja tudi za ograje. 

RAVNE STOPNICE 

KARTONČEK MERE 

Višina – Višina stopnic je vezana na 
višino aktivne etaže in se ob njeni 
spremembi tudi samodejno prilagaja.  
Če je višina tlakov v etažah različna, 
izberemo raje opcijo Do nivoja in v 
spodnjem seznamu določimo do katerega 
nivoja ali etaže naj stopnice segajo. 
Opcijo Vnos omogoča, da sami vpišemo 
višino stopnic. FT pomeni finalni tlak. Če ni 
označen potekajo stopnice od plošče do 
plošče. 
 
Parametri - v okencu lahko uporabnik 
hitro in pregledno postavi osnovno 
geometrijo stopnic. Okence Oblika je 
razdeljeno na 9 polj od katerih ima vsako 
lahko eno izmed treh funkcij: stopnice, 
podest ali brez funkcije. Barve polja 
označujejo funkcijo (črna = stopnice,  
 zelena = podest). Med funkcijami 
prehajamo z zaporednim klikanjem na isto 
polje. Veliki predogled nam olajša 
predstavo o našem izboru. Rdeča črta 

predstavlja mero, ki je izbrana v seznamu (npr. Dolžina (a) in jo lahko spreminjamo v polju ali pa v risbi, če 
kliknemo gumb Meri (desno od polja za vnos dolžine). Seznam Usmeritev spremeni smer dviganja stopnic, ki 
kaže vedno od simbola kroga na hojnici do simbola puščice. 
Nastavljamo lahko tudi Povijanje stopnic ob podestih v obeh smereh – opcija je aktivna le ob vstavljenih 
podestih. 
 
Knjižnica – vse nastavitve stopnic lahko shranimo v datoteko ali pa odčitamo prej shranjene nastavitve. 
 
Odsek – S klikanjem na puščici spreminjamo število stopnic in opazujemo sprotni izračun na desni strani ki kaže: 

S1 = je oznaka odseka in pomeni Stopnice 1. Če sledi 
podest je ta označen s P2… 
4 = število stopnic na tem odseku 
15.63 = višina stopnice 
32.67 = globina stopnice 

 
Predogled – veliko okno predogleda se sproti posodablja in sledi parametrom, ki jih 
popravljamo. Stopnice lahko v tem polju opazujemo z različnih strani. Osnovni 
pogled je tlorisni. Preko priročnega menija pa lahko vključimo poljuben stranski 
pogled ali aksonometrijo. Dodatno je na voljo opcija za skrivanje nevidnih robov. 
Stopnice so prikazane z vsemi nastavitvami in detajli, tako kot bodo kasneje 
vstavljene v risbo. 
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Gumb s 3 pikicami odpre okno za natančne nastavitve izbranega odseka. Okno, ki se odpre, je različno, če je 
odsek namenjen stopnicam ali podestu. Kateri odsek želimo obdelovati, izberemo v seznamu. 
 

 
 

Tu lahko spreminjamo poljuben parameter 
in ACAD-BAU sam predlaga popravke za 
mišljene spremembe – npr. Če 
spremenimo globino stopnice, pokaže 
odstopanje po dolžini in korekture za 
doseg te želene mere. Predlaga 
simetričen popravek zgornjega in 
spodnjega robu stopnic, lahko po vsakega 
tudi ločeno izključimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri natančnih nastavitvah podesta 
vpišemo njegovo višino ali pa del stopnic 
na katerem želimo podest (npr. na 
polovici, tretjini…) 
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KARTONČEK NASTOPNE PLOSKVE 

Mere nastopnih ploskev - nastavljamo 
osnovne parametre, ki se tičejo nastopnih 
ploskev. Mera 1 predstavlja Prekrivanje in 
mera 2 Širino izstopa. Podamo še 
prednastavljeno globino in minimalno 
globino na zunanjem robu. 

 
Oba parametra sta zelo pomembna pri 
konstruiranju zahtevnejših oblik. Če se 
namreč matematični izračun ne izide, 
ACAD-BAU stopnic ne izriše. Če oba 
parametra zmanjšamo oz. popravimo na 
0, je veliko več možnosti za korekten 
izračun! 

 
Povijanje nastopnih ploskev – Stopnice brez povijanja so vedno pravokotne na hojnico. V kolikor želimo 
mehkejši prehod, določimo jakost povijanja in število stopnic, ki jih zajema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2

1



95 

KARTONČEK KONSTRUKCIJA 

Tip stopnic – v seznamu Izvedba lahko izbiramo med 5 osnovnimi izvedbami stopnic: 
betonske, montažne, s stranskimi nosilci, s spodnjimi nosilci, s kovinskimi nosilci 
 

Detajli – odpre se pogovorno okno za nastavitev 
detajlov izbranega tipa stopnic 
 
Ograja – Vključimo ograjo na posamezni strani in 
določimo njen potek. 
 
Detajli – odprejo se pogovorna okna za natančno 
nastavitev detajlov ograje… 
 
Knjižnica – omogoča shranjevanje in nalaganje tipov 
ograj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOPNICE S STRANSKIMI NOSILCI 

Podamo parametre in materiale za izvedbo stopnic s 
stranskimi nosilci. 

 
 

BETONSKE STOPNICE  

Podamo parametre in materiale za izvedbo betonskih 
stopnic. 
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MONTAŽNE STOPNICE  

Podamo parametre in materiale za izvedbo montažnih 
stopnic. 

 
 

STOPNICE S SPODNJIMI NOSILCI 

Podamo parametre in materiale za izvedbo stopnic s 
spodnjimi nosilci. 
 

 
 

STOPNICE S KOVINSKIMI NOSILCI 

Podamo parametre in materiale za izvedbo stopnic s 
kovinskimi nosilci. 
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KARTONČEK PRIKAZ 

Stopnja obdelave – v seznamu izberemo stopnjo 
obdelave, ki vpliva na izgled stopnic. Na voljo so 3 
možnosti: 
 

• Fino 

• Grobo 

• Zelo grobo 
 
Ko nastavimo izgled za eno stopnjo, preklopimo na 
drugo in izdelamo nove nastavitve. Tako je lahko 
izgled stopnic različen za različna merila oz. za 
različne tipe načrtov v layoutu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Trenutna (naslednja) etaža – levi del okna je namenjen nastavitvam izrisa stopnic v trenutni etaži, desni del pa 
naslednji etaži 
Prikaz – izberemo vrsto prikaza: 
 
Polni tloris, Od prereza črtkano, Od prereza črtkano brez nastopnih ploskev,  

 
 
 
Od prereza polni tloris, Od prereza nič, Do prereza nič,  

  
 
 
Brez nastopnih ploskev 
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Višina prereza – vpišemo želeno višino prereza stopnic. Lahko pa prerez premikamo tudi z ročajem v risbi. 

 
Material za različne elemente stopnic: izberemo Layerje in s tem vplivamo na izgled (barva, tip črte) izrisa 
Prikaži hojnico – aktiviramo prikaz črte hojnice 

 
Hojnica do prereza – črta hojnice nad prerezom ni več vidna 

 
Polnilo – odkljukamo, če želimo v tlorisu obarvane stopnice. V seznamu izberemo še material (Layer) 

 
Izvedbeni načrt – odpre pogovorno okno z nastavitvami za izvedbeni načrt stopnic 
Detajli – odpre pogovorno okno z nastavitvami za detajle 2D načrta, ki se prav tako veže na stopnjo obdelave 
 

IZVEDBENI NAČRT 

Če izberemo gumb Izvedbeni načrt, se odpre novo pogovorno okno z nastavitvami. Da je gumb aktiven, mora biti 
v seznamu Prikaz izbran Polni tloris.  

Prikaz – aktiviramo prikaz izvedbenega 
načrta 
Mere odsekov stopnišča – vpišejo se 
mere, kjer se stopnišče zalomi 
Mere povitih odsekov – vpišejo se mere, 
kjer se začno stopnice povijati 
Zunanje globine nastopnih ploskev – 
vpišejo se zunanje mere posameznih 
nastopnih ploskev 
Oštevilčenje nastopov – vpišejo se 
številke za vsako stopnico 
Horizontalna poravnava oštevilčenja – 
številke stopnic so vedno horizontalne 
Dolžina robov nastopnih ploskev – 
izpiše se nastopna dolžina robu vsake 
stopnice 
Dolžina kot – izbiramo lahko med pravo  
dolžino robu ali med dolžino opaža za  
izdelavo betonskih stopnic (ta je odvisen 
od debeline opaža). Glej sliko spodaj. 
Zamik – vpišemo debelino opaža, ki vpliva 
na dolžino opaža 
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Izpis dolžin robov nastopnih ploskev – izberemo orientacijo teksta glede na hojnico 
Arhitekturna oblika – aktiviramo dodatne nastavitve za opise 
Enota – enota za mere izvedbenega načrta 
Zaokrožanje mm – izberemo vrsto zaokrožanja 
Nadpiši mm – milimetri se nadpišejo kot majhno besedilo nad črto osnovnega teksta 
Format meter / cm – mere so izpisane v m, če so večje od metra, drugače v cm 
Decimalke loči z vejico – namesto pike se za ločilo decimalk uporabi vejica 
Stil teksta – izberemo stil za tekst 
Višina teksta – vpišemo višino teksta 
Višina teksta odvisna od merila – določimo ali spreminjanje merila vpliva na višino teksta 
Faktor odmika – Vpišemo odmik teksta od robov, ki jih označujejo 
Faktor dolžine za pomožne črte – vpišemo faktor za dolžino črt, ki nakazujejo odseke stopnic 
Tekst poravnaj z ročaji – če je opcija aktivna lahko položaj vsakega teksta popravljamo z ročajem 

 
Razlika med izvedbenim načrtom in opažnim načrtom je v dolžini robu nastopne ploskve. Mizar potrebuje pravo 
dolžino robu (rdeča linija), za opaženje pa je ta dolžina pri povitih stopnicah nekoliko krajša, odvisna od kota 
povijanja in debeline opaža (zelena linija) 
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DETAJLI 

Oznaka na začetku – izberemo tip 
oznake za začetek hojnice 
 
Velikost oznake – vpišemo velikost 
oznake za začetek hojnice 
 
Oznaka na koncu - izberemo tip oznake 
za konec hojnice 
 
Dolžina puščice – vpišemo dolžino 
puščice v risarskih enotah 
 
Širina puščice – vpišemo širino puščice v 
risarskih enotah 
 
Označi začetek – določimo ali se 
označuje začetek stopnic 
 
Označi podeste na hojnici – določimo ali 
se z oznako določa tudi vsak začetek in 
konec podesta 
 
 

 
Izriši previse – določimo izris prekrivanja nastopnih ploskev 

 
Izriši detajle – določimo izris detajlov, kot so npr. stranski nosilci v tlorisu 

 
Črta prereza – določimo detajle izrisa črte prereza kot so zamik levo in desno, razmik med dvojno črto in kot 
glede na hojnico.  

 
Polnilo – Prikažemo lahko polnilo in obrobo v piljubnih kombinacijah. Če je polnilo šrafura, lahko nadziramo 
merilo in usmeritev. Uporabimo pa lahko tudi delno polnilo, kjer vpišemo želeno debelino barvanja od roba. 
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Prikaz ograje – določimo način izrisa ograje v tlorisu 

 

KARTONČEK OPIS 

Aktiviramo opis stopnic, ki ga izberemo v 
seznamu (Stopnice 1 do 4 in Stopnice-
količine). Določamo lahko njegovo merilo, 
položaj in odmik. 
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DETAJLI OGRAJE 

Ograja ima nastavitve na 3 kartončkih – ločeno za ročaj, stebre in polnilo 
 

Ročaj - vključimo, če želimo imeti ročaj 
Višina – vpišemo celotno višino ograje 
Višina je konstantna – vključeno, da ima 
ograja konstantno višino 
Položaj – Določimo položaj ročaja 
Zamik – vpišemo zamik ročaja 
Podaljšek na začetku (koncu) – 
podaljšek ročaja preko stebra 
Oblika – izberemo prerez ročaja 
Širina, Višina – vpišemo dimenzije ročaja 
Material – izberemo Layer ročaja 
Podpore – dodatne podpore za ročaj na 
stebričkih, za katere ravno tako določimo 
obliko, velikost in material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stebri – vključimo, če želimo imeti stebre 
Izdelaj primarne stebre – aktiviramo 
primarne stebre 
Primarni stebri na vogalih – vključimo, 
če želimo primarne stebre na vseh vogalih 
stopnišča 
Primarni stebri na podestih - vključimo, 
če želimo primarne stebre na vseh 
podestih stopnišča 
Prvi primarni steber do nivoja izhodišča 
– začetni primarni steber sega do tal (dna 
prve stopnice) 
Vsi primarni stebri do nivoja izhodišča – 
vsi primarni stebri segajo do tal 
Vsi sekundarni stebri do nivoja izhodišča – 
vsi sekundarni stebri segajo do tal 
Odmik do prvega (zadnjega) stebra – 
vpišemo tlorisni odmik od začetka stopnic 
do stebra 
Podaljšek navzgor (navzdol) – vpišemo 
vertikalni podaljšek stebra navzgor in 
navzdol, glede na višino ograje 
Sekundarni stebri – izberemo način 

postavitve sekundarnih stebrov 
Število – vpišemo število sekundarnih stebrov 
Min.(Max.) razmak med stebri – vpišemo želeni razmak med stebri 
Odmik od roba stopnice – vpišemo stranski tlorisni odmik od roba stopnice 
Oblika – izberemo obliko stebra 
Širina, Globina – vpišemo dimenzije stebra 
Material - izberemo Layer stebra 
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Polnilo – vključimo izris polnila 
Položaj – izberemo položaj polnila 
Razpored – horizontalno ali vertikalno 
Število hor. elementov – vpišemo število 
elementov, če so horizontalni 
Min (Max) razmak med palicami – 
vpišemo razmak med vertik. palicami 
Palica na vsako stopnico – vertikalna 
palica se dodeli vsaki stopnici 
Palico poveži s spodnjo stopnico – 
palica se podaljša do spodnje stopnice 
Odmik od roba stopnice – vpišemo 
tlorisni odmik od roba 
Palice omejene zgoraj (spodaj) – 
vključimo dodatno horizontalno vez, ki 
zaključi vertikalne palice 
Zgornji (spodnji) odmik – vpišemo odmik 
dodatne horizontalne vezi 
Oblika – izberemo obliko stebra 
Širina, Globina –dimenzije stebra 
Material - izberemo material 
 
 

 

 
Nastavitev za ograjo je kar precej, zato je laže, ustrezen tip ograje naložiti iz knjižnice. Opcije za 
shranjevanje/nalaganje ograj iz knjižnice se nahajajo na kartončku stopnic Konstrukcija. Z samo instalacijo je 
predpripravljenih že 24 različnih tipov ograj, od jeklenic, kovinske, lesene in steklene ograje. Ko so nastavitve za 
ustrezen tip ograje naložene, je potrebno precej manj popravkov, da pridemo do želenega razultata. 
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VNOS RAVNIH STOPNIC V RISBO 

Po potrditvi z OK pademo v risbo, kjer na nitnem križu že držimo shemo ravnih stopnic in jo postavimo v risbo. 
Prva točka je točka vstavitve, druga točka pa kot rotacije. Med vnašanjem imamo v priročnem meniju naslednje 
opcije: 
Nastavitve – vrnemo se v pogovorno okno za nastavitve 
Zamenjaj – spremenimo smer dviganja stopnic 
Oprijemališče – spremenimo točko kjer držimo stopnice 
 

KROŽNE STOPNICE 

Odpre se pogovorno okno, kjer lahko 
definiramo krožne stopnice. 
Vse nastavitve so enake kot pri klasičnih 
stopnicah, le kartonček Oblika je 
drugačen. 
Parametri nastavljanja so vezani na krožni 
izgled. Možno je dodatno ukrivljanje 
stopnic in vnos sredinskega nosilnega 
vretena, kadar je notranji polmer majhen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preko gumba detajli, se za vreteno odpre 
novo pogovorno okno, kjer nastavljamo 
višino vretena nad izstopom, obliko 
vretena, njegovo velikost v prerezu in 
material. 
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LASTNE STOPNICE 

Pred uporabo tega ukaza moramo narisati črte Polyline, ki jih bomo uporabili za 
konstrukcijo stopnic. Pripraviti moramo 3: hojnico in oba robova. Ni nujno da so robovi 
stopnic vzporedni. Namesto črt lahko uporabimo tudi lok ali kombinacijo črt in lokov. 
 
Ko pokličemo ukaz, pokažemo najprej hojnico in nato oba robova. Pomembno je, da 
kažemo črte na tisti strani, kjer je začetek stopnišča, saj se bodo tam začele stopnice 
dvigovati. 
 
Program nas pred koncem še vpraša, če želimo stopnice premakniti in če naj briše 
predkonstukcijo. 
 

 
Pogovorno okno za stopnice po predkonstrukciji ima enake kartončke in nastavitve kot Ravne ali Krožne stopnice. 
Na kartončku Mere pa je nekaj posebnih nastavitev: 

Poravnava vstopnega (izstopnega) 
robu – Če vsi trije robovi predkonstrukcije 
niso na začetku ali koncu v eni liniji, nam 
ta parameter omogoča izbor pravila za 
poravnavo. 
 
Avtomatični vnos podestov – stopnice 
po predkonstukciji lahko poljubno 
deformiramo z ročaji. Da ne bi prišlo do 
nepredvidljivih situacij, ko izvedba stopnic 
ne bi bila možna, nudi program možnost 
avtomatičnega vnosa podestov. 
 
Ročaji na nastopnih ploskvah – 
aktiviramo lahko dodatne ročaje na 
nastopnih ploskvah, s katerimi lahko sami 
korigiramo robove stopnic. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

2

1
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POPRAVLJANJE STOPNIC 

AUTOCAD 

Stopnice lahko z AutoCAD ukazi poljubno popravljamo: premikamo, kopiramo, vrtimo… 

ROČAJI 

Ročaji se na stopnicah izrišejo glede na tip stopnic. Spreminjamo lahko osnovne parametre: 

• Položaj stopnic 

• Robove stopnic (in s tem širine stopniščnih ram) 

• Položaj črte prereza 
Pri lastnih stopnicah pa je še nekaj dodatnih možnosti: 

• Spreminjanje kontur za robove stopnic 

• Spreminjanje poteka hojnice in posledično nove poravnave stopnic (pravokotno na hojnico) 

• Spreminjanje robov podesta, če je le ta vstavljen 

• Spreminjanje  robov nastopnih ploskev 
 
 
 
 

 
 
Višina stopnic je lahko vezana na etažo ali pa prosta. V slednjem primeru se 
tudi za višino stopnic pojavi poseben ročaj (viden v 3D pogledu), s katerim 
lahko enostavno spreminjamo višino. 
 
 
 
 
 
 
 

ACAD-BAU 

Iz risbe izberemo že obstoječe stopnice, ki jih želimo popravljati in izberemo Popravi stopnice v priročnem meniju. 
Hitrejši način pa je samo dvoklik na stopnice. Glede na vrsto stopnic, se nam pojavijo v priročnem meniju 
naslednje opcije: 
 
Ravne stopnice: 
Nastavitve – odpre pogovorno okno za nastavitve stopnic 
Pretvori – spremeni ravne stopnice v stopnice po predkonstrukciji in s tem omogoči večji nadzor nad obliko  
 
Krožne stopnice: 
Nastavitve – odpre pogovorno okno 
Pretvori – spremeni krožne stopnice v stopnice po predkonstrukciji in s tem omogoči večji nadzor nad obliko  
 
Stopnice po predkonstrukciji: 

Nastavitve – odpre pogovorno okno za nastavitve stopnic 
Podest dodaj – omogoča vnos podestov. Podati moramo 2 robova stopnic za 
začetek in konec podesta. Ko je vsaj 1 podest vstavljen, se pojavi tudi opcija 
Podest briši. 
Obnovi – če smo z ročaji spreminjali robove posameznih stopnic, jih lahko s 
funkcijo obnovi spravimo nazaj v prvotno stanje. 
 
 
 

2

1
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OGRAJE 

Ograje so same po sebe zasnovane enako kot pri 
stopnicah, le da jih tu kreiramo kot samostojne 
elemente. Vlečemo jih lahko v ravnini ali 
prostorsko. Prostorski izris omogoča klasičen ali 
stopničasti izris. Rišemo jih lahko direktno ali pa 
jih izpeljemo iz predkonstrukcije. 
 
Stopničasti izris pomeni, da je ograja na vrhu 
ravna, spodnji del pa stopničasto preskakuje 
medtem ko je pri 3D izrisu spodnjo rob vzporeden 
zgornjemu. 
 
Ograjo lahko rišemo tudi na stopnice, če jo želimo 
raztegniti naprej (preko konca stopnic). V tem 
primeru jo rišemo stopničasto. 
 

 

RISANJE OGRAJE 

Ko sprožimo ukaz, lahko začnemo direktno z risanjem, lahko pa izberemo eno izmed podopcij. 
 
2D: Omogoča izris ograje v eni ravnini 
Nastavitve: odpre pogovorno okno za nastavitev lastnosti ograje 
Izpelji: omogoča izpeljavo ograje iz predkonstrukcije (Line, Arc, Polyline, 3D Polyline) 
3D: omogoča prostorski izris ograje 
Stopničasto: Omogoča spodnji stopničasti zaključek spodnjega dela ograje 

2D 

Točke ograje podajamo v tlorisu ali aksonometriji. Nivo ograje je vezan na nastavitev v pogovornem oknu (etaža 
ali vnos). Vse točke ograje ležijo na istem nivoju. 

3D 

Najlaže podajamo točke po predkonstrukciji s pomočjo 
iskal (npr. Endpoint) Točke lahko ležijo poljubno v prostoru 
in ograja jim natančno sledi. 
 
 
 
 

STOPNIČASTO 

Najlaže podajamo točke po predkonstrukciji s pomočjo 
iskal (npr. Endpoint). Podajamo samo zgornje točke na 
stopničastih preskokih. 
 
 

Nosilne stebre ograje lahko vnašamo avtomatično glede na 
nastavitve v pogovornem oknu, lahko pa pustimo vključeno 
samo opcijo stebri (brez primarnih in sekundarnih stebrov) in 
potem imamo možnost pri popravljanju ograje ročno 
vnašanje stebrov. 
 
Avtomatično postavljeni stebri so lahko: 
Primarni na ključnih točkah (npr. vogalih) 
Sekundarni pa enotno razporejeni glede na nastavitve 
 
Ročno lahko postavljamo stebre v poljubnih razmakih... 
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NASTAVITVE OGRAJE 

KARTONČEK SPLOŠNO 

POLOŽAJ: 
Izhodišče od – Podamo izhodišče za 
risanje ograje (etaža ali lasten vnos) 
Nad finalnim tlakom – Ograja se začne 
risati vrh finalnega tlaka ( v nasprotnem 
primeru pa vrh plošče) 
 
Položaj – Ograjo lahko vlečemo točno po 
liniji poteka ali pa s poljubnim zamikom 
levo ali desno. Zamik vpišemo pod polje 
Zamik. 
 
ROČAJI: 
Na liniji poteka – ročaji se izrišejo v 
tlorisu na vseh pokazanih točkah in 
dodatno na sredini segmenta (za pomik 
segmenta) 
Na preskokih – Če rišemo ograjo 
stopničasto, se izriše ročaj na vsakem 
preskoku (stopnici) 
Na prostostoječih stebrih – Če 
izključimo avtomatično vnašanje stebrov, 
jih lahko naknadno vnašamo ročno in v 

tem primeru ima vsak steber svoj ročaj, da ga lahko popravljamo. 
 
Knjižnica - vse nastavitve ograje lahko shranimo v datoteko ali pa odčitamo prej shranjene nastavitve. 
 
2D: 
Stopnja obdelave – izberemo stopnjo detajla, za katero podamo nastavitve 
Prikaz – izberemo kakšen bo izris ograje v tlorisu za podano stopnjo detajla 
Material za linijo poteka – izberemo Layer za linijo poteka ograje za podano stopnjo detajla 
 

KARTONČEK ROČAJ 

Ročaj – odkljukamo izris ročaja ali ne 
 
Višina – vpišemo celotno višino ograje 
 
Višina je konstantna – vključeno, da ima 
ograja konstantno višino 
 
Položaj – Določimo položaj ročaja 
 
Zamik – vpišemo zamik ročaja 
 
Podaljšek na začetku (koncu) – 
podaljšek ročaja preko stebra 
 
Oblika – izberemo prerez ročaja 
 
Širina, Višina – vpišemo dimenzije ročaja 
 
Material – izberemo Layer 
 
Podpore – dodatne podpore za ročaj na 
stebričkih, za katere ravno tako določimo 
obliko, velikost in material 
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KARTONČEK STEBRI 

Stebri – vključimo, če želimo imeti stebre 
Izdelaj primarne stebre – aktiviramo 
primarne stebre 
Primarni stebri na vogalih – vključimo, 
če želimo primarne stebre na vseh vogalih 
Primarni stebri na podestih – vključimo 
za primarne stebre na vseh podestih 
Prvi primarni steber do nivoja izhodišča 
– začetni primarni steber sega do tal 
Vsi primarni stebri do nivoja izhodišča 
– vsi primarni stebri segajo do tal 
Vsi sekundarni stebri do nivoja 
izhodišča – vsi sekundarni stebri segajo 
do tal 
Odmik do prvega (zadnjega) stebra – 
vpišemo tlorisni odmik od začetka stopnic 
Podaljšek navzgor (navzdol) – vpišemo 
vertikalni podaljšek stebra navzgor in 
navzdol, glede na višino ograje 
Sekundarni stebri – izberemo način 
postavitve sekundarnih stebrov 
Število –število sekundarnih stebrov 

Min.(Max.) razmak med stebri – vpišemo želeni razmak med stebri 
Odmik od roba stopnice – vpišemo stranski tlorisni odmik od roba stopnice 
Oblika – izberemo obliko stebra 
Širina, Globina – vpišemo dimenzije stebra 
Material - izberemo Layer stebra 

KARTONČEK POLNILO 

Polnilo – vključimo izris polnila 
Položaj – izberemo položaj polnila 
Razpored – horizontalno ali vertikalno 
Število hor. elementov – vpišemo število 
elementov, če so horizontalni 
Min (Max) razmak med palicami – 
vpišemo razmak med vertik. palicami 
Palica na vsako stopnico – vertikalna 
palica se dodeli vsaki stopnici 
Palico poveži s spodnjo stopnico – 
palica se podaljša do spodnje stopnice 
Odmik od roba stopnice – vpišemo 
tlorisni odmik od roba 
Palice omejene zgoraj (spodaj) – 
vključimo dodatno horizontalno vez, ki 
zaključi vertikalne palice 
Zgornji (spodnji) odmik – vpišemo odmik 
dodatne horizontalne vezi 
Oblika – izberemo obliko stebra 
Širina, Globina –dimenzije stebra 
Material - izberemo Layer 
 

POPRAVLJANJE OGRAJE 

Ko sprožimo ukaz, lahko izberemo eno izmed opcij (v različnih kombinacijah) glede na lastnosti narisane ograje: 
 
Nastavitve: odpre pogovorno okno za nastavitev lastnosti ograje 
Nadaljuj: nadaljujemo z risanjem na koncu ograje 
Obrni: Obrnemo potek ograje, tako da lahko nadaljujemo z risanjem iz nasprotnega konca 
Zdodaj: Če gre za stopničasti ali 3D tip ograje, lahko dodamo nov preskok s pomočjo te nove Z točke 
Zodvzemi: Če gre za stopničasti ali 3D tip ograje, lahko odstranimo Z točke ograje s klikom v bližino 
Stopničasto: Omogoča spodnji stopničasti zaključek spodnjega dela ograje 
Steber dodaj: dodamo nov prostostoječi steber (če je avtomatično risanje stebrov izključeno) 
Steber odvzemi: zbrišemo prostostoječi steber (ne moremo zbrisati avtomatičnih stebrov!) 
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STREHE 

Vsaka streha je svoj ACAD-BAU objekt in jo lahko tako popravljamo z vsemi AutoCAD ukazi. Če postavimo več 
streh tako, da se prekrivajo, se samodejno izdelajo medsebojni preseki. Način združevanja dveh streh je 
nastavljiv. Streha ima lahko različne površinske šrafure, ki so pomembni predvsem za prikaz v pogledih – npr. 
površina strehe je na fasadi že šrafirana. Sestava strehe je lahko enoslojna ali večslojna, s tem da imamo popon 
nadzor nad debelinami, zaključki in zamiki slojev ter seveda njihovimi šrafurami. Poseben objekt skrbi za 
samostojne strešne izreze, v strehe pa lahko vnašamo poljubne dodatke kot so strešne odprtine, vrata, preboji. 
Zid in druge dele konstrukcije lahko prilagodimo poteku strehe in medsebojne povezave se samodejno 
posodabljajo ob spreminjanju parametrov strehe.  
Vsaka streha je sestavljena iz enega od osnovnih tipov: 

• Dvokapna streha 

• Avtomatična streha 

• Enokapna streha 

• Ravna streha 

• Ločna streha 

• Profilirana streha 
 
Elementi strehe 

 
Streha je sestavljena iz različnih črt in šrafur, ki jim lahko 
nastavljamo lastnosti v Prednastavitvah (Skupine / ACB / 
Strehe). 
1 – Streha žleb (DTRPROF) 
2 – Streha 2D šrafura prereza (DSCHRFL) 
3 – Streha 2D črte prereza (DSCHNIK) 
4 – Streha (DACHREF) 
5 – Strešni izrez (DLOCH__) 
6 – Streha 2D tloris (DSICHTK) 
Vsaka od teh komponent ima lahko različne barve, tipe črt, 
šrafure. Komponente se lahko v Prednastavitve tudi dodaja 
za posamezne sloje streh. Tam se lahko določi tudi material 
(za renderiranje), če gre za zunanji sloj strehe. 
 

 

PRIKAZ STREHE 

Streho lahko prikažemo na različne načine tako v 2D, kot v 3D. Različne prikaze lahko vežemo na različna merila 
oz. detajliranje. Nastavitve za prikaz najdemo na kartončku Prikaz pogovornega okna (do njega pridemo z 
dvoklikom na streho ali pa pred risanjem prek opcije Nastavitve). 

 
Pri 2D tlorisu lahko vidimo streho v prerezu (višino prereza določamo sami in je vedno vezana na izhodišče etaže) 
z opcijskim prikazom izrezov. Če želimo videti celotno streho šrafirano imamo aktiven »Rezan tloris« vendar brez 
vseh podopcij. Varianta »Prikaži osnovne robove« pa prikaže samo ključne linije strehe brez vseh dodatkov. 

 
V 3D lahko gledamo streho z izrezi ali brez, z različnimi šrafurami ali pa samo poenostavljen prikaz, kjer ni 
detajlov (tudi ne žlebu) 
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Stopnja obdelave – Izberemo kvaliteto 
detajla 
 
3D prikaz 
Enostaven prikaz – brez vseh detajlov 
(primeren za merilo 1:200) 
Pri vlečenju prikaži le žični model – če 
popravljamo streho z ročaji, potem se pri 
raztegnjenem delu vidijo le ključni robovi 
brez detajlov in šrafur 
Šrafura – določimo ali je šrafura vidna in 
izberemo želeno šrafuro iz seznama 
Prikaži izreze – Aktiviramo prikaz izrezov, 
ki predstavljajo odprtino, ki jo streha ob 
prekrivanju izvrta v drugo streho.  
Le pri ročajih – zgornja opcija se aktivira 
le ob urejanju z ročaji 
 
2D prikaz 
Rezan tloris – omogoči realen prikaz s 
prerezom. Če le ta ni aktiven, se še vedno 
vidi šrafura strehe. 
Prerez aktiven – aktiviramo pravi prikaz 

prereza in določimo želeno višino 
Prikaži šrafuro prereza – Prerezan sloj (ali več slojev) lahko prikaže svoje šrafure 
Prikaži skrite robove – aktivira prikaz spodnjih robov, ki so pri gledanju z vrha nevidni 
Prikaži osnovne robove – aktivira prikaz le splošnih robov strehe brez detajlov (primerno za merilo 1:200) 
Osnovne robove prikaži le pri vlečenju - če popravljamo streho z ročaji, potem se pri raztegnjenem delu vidijo 
le splošni robovi brez detajlov in šrafur 
Prikaži izreze – Aktiviramo prikaz izrezov, ki predstavljajo odprtino, ki jo streha ob prekrivanju izvrta v drugo 
streho.  
Le pri ročajih – zgornja opcija se aktivira le ob urejanju z ročaji 
Šrafure streh 
Pri strehah lahko uporabimo poljubno šrafuro, ki je na voljo v AutoCAD-u. V Prednastavitvah ACB / Šrafure 
določimo vse parametre šrafure (ime, kot, merilo…) in šrafura se nato pojavi kot opcija v seznamu za šrafiranje 
(Nastavitve streh – kartonček Prikaz). Barva ozadja se pri 2D projekcijah ne pokaže. 
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ŽLEB 

Pri izrisu strehe se samodejno izriše tudi žleb. 
Katera stranica strehe ima žleb je določeno s 
kotom, ki ga podamo v pogovornem oknu za 
nastavitve – kartonček Splošno – »Max. kot za 
napušč (žleb)«. Prednastavljena vrednost je 5°, 
kar pomeni da se vsi robovi strehe, ki so 
vodoravni ali nagnjeni maximalno za 5° 
smatrajo kot napušči, kjer se nahaja tudi žleb. 
 
 

Žleb je lahko enostavne U polkrožne ali pravokotne oblike. Lahko pa narišemo tudi lastno 
predkosntrukcijo kot zaprt Polyline. V tem primeru izberemo opcijo Uporabniški v seznamu za profil 
žlebu in s klikom na puščico na desni od seznama pokažemo želeno črto v risbi. 
 

Možna je tudi natančna postavitev žlebu. Za referenco si 
vzamemo enega od slojev strehe ter vpišemo horizontali in 
vertikalni odmik. Npr na sliki je prikazan odmik od sloja št. 2 
in sicer 1cm po horizontali in -5cm po vertikali. 
Izbran tip žlebu se natančno izriše tudi v 3D modelu. 

 

 
 

Tip profila – v seznamu izberemo želeno 
obliko žlebu. Izbor »Uporabniški« aktivira 
še puščico na desni, s katero izberemo  
predkonstrukcijo v risbi 
Širina – Določimo širino žlebu pri 
polkrožni in pravokotni obliki 
Višina – določimo višino žlebu pri 
pravokotni obliki 
Material – izberemo komponento, ki 
določa lastnosti prikaza žlebu (barva, 
šrafura, tip črte..) 
Sloj številka – vpišemo številko sloja od 
katerega bomo podajali odmike 
Potek vzdolž zgornjega roba sloja – 
odmiki se navezujejo na zgornji rob sloja 
Horizontalni in vertikalni odmik – 
podamo odmik po horizontali in vertikali. 
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SESTAVA STREHE 

Streha ima po novem lahko več slojev s poljubnim materialom, debelino, zaključkom in zamikom. Vse te 
parametre podajamo v pogovornem oknu za nastavitve na kartončku Sestava strehe. Sloj številka 1 je vedno 
zunanji sloj strehe. Nove sloje dodajamo prek desnega klika in opcije Vnesi (enako kot za sloje zidu).Ko smo 
vnesli želeno število slojev, jim določimo material iz seznama. V seznamu so nanizane vse komponente, ki smo 
jih nastavili v Prednastavitve / Skupine / ACB / Strehe in imajo lahko poljubne nastavitve za barve, tip črte, šrafure 
ali material za renderiranje. Vsakemu sloju podamo tudi debelino. V stolpcu Tip, definiramo tip zaključka, ki je 
lahko (s klikom na shemo medsebojno prehajajo vsi 4 tipi zaključkov): 

• Pravokoten 

• Navpičen 

• Horizontalen 

• Uporabniški (kot zaključka v tem primeru podamo v stolpcu Kot) 
Sloje lahko med seboj tudi zamikamo. Pozitivna vrednost zamakne sloj navznoter, negativna pa navzven. Zamik 
se vedno šteje od vogala prejšnjega sloja. 
Spodaj je primer definicije strehe s 4 sloji in različnimi nastavitvami za material, debelino, tip in zamik. 

 
 

Z debelimi črnimi črtamo so poudarjeni tipi 
zaključkov, z rdečo pa oba podana odmika. 
 
Kadar je streha zelo kompleksna in debela, 
pa lahko kompleten sestav na spodnjem 
robu horizontalno porežemo prek nastavitve 
»Omejitev debeline strehe spodaj« Vpišemo 
max debelino za celotno streho in po tej meri 
se izdela horizontalen odrez. Npr shema 
kaže maksimalno debelino 22cm in kakšen 
je potem rezultat. 
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VIŠINSKI POLOŽAJ STREHE 

Vsaki strehi lahko njen višinski položaj določimo na 3 načine: 

• Vezano na etažo in nivoje 

• Prosta višina, ki jo vnesemo sami 

• Višina vezana na kolenčni zid 
 
Najpogosteje bomo streho vezali na etažo oz. nivo, saj to pomeni, da se bo 
ob spremembah nastavitev etaž streha samodejno prilagajala novemu 
stanju.  
V tem primeru v Prednastavitvah (ACB / Etaže) podamo prave nastavitve 
izhodišča etaže oz. dodamo želene nivoje. Vsi nivoji se potem prikažejo na 
ACB Control baru in tisti, ki je izbran, bo osnova za izris strehe. 
Pri sami strehi pa nastavimo Etaža v seznamu »Izhodišče od« (nastavitve 
strehe / kartonček Splošno) 
 
 
 

Izrisano streho pa lahko med definiranimi nivoji tudi 
prestavljamo prek okna Properties in rubrike Nivo. 
Referenčna točka strehe je vedno zgornja točka na 
robu napušča. Če ima streha že prilagojen zid in 
konstrukcijo so prav vsi popravki na modelu 
samodejni – streha skoči na novo višino in zid ter 
konstrukcija se samodejno prilagodita. 
 
 
 
Spodnja skica kaže primer, ko streho postavimo na enega od nivojev etaže 1, ki jih navajata tudi prejšnji 3 sliki.

 
 
Če bomo v nastavitvah za streho določili kot izhodišče opcijo »Vnos« in podali želeno višino, bo streha ostala na 
tej višini, ne glede na to, kaj se dogaja z etažami. Vedno vpisujemo absolutno višino od osnovne ravnine 0 v 
AutoCAD-u (se pravi višina ni vezana na etažo). V tem primeru lahko streho tudi ročno pomikamo po vertikali z 
ukazom Move (npr. iz stranskega koordinatnega sistema) 

 
Višino pa lahko vežemo tudi na kolenčni zid. V pogovornem oknu nastavimo v seznamu ali merimo kolenčni zid 
glede na trenutno aktivno etažo, kjer je streha ali glede na WCS – se pravi na absolutno 0 AutoCAD 
koordinatnega sistema. Načeloma bo tu nastavljena trenutna etaža. V okence pa vpišemo želeno višino 

Etaža 1

nivo +80

nivo +150

1
5
0

8
0

V
n
o
s

E:0

Move



115 

kolenčnega zidu. V tem primeru, se ob izboru strehe v tlorisu pojavi dodaten ročaj (običajno levo spodaj), ki ga 
pomaknemo na želeno točko na zidu – kjer naj bi le ta dosegal podano mero. Kolenčni zid se po DIN vedno meri 
od nivoja etaže (zgornji rob plošče) do zgornjega roba strehe, kot kaže leva skica – v tem primeru je višina 
kolenčnega zidu nastavljena na 100cm. S premikanjem ročaja v tlorisu, se streha samodejno pomika po višini, 
tako da je na lokaciji ročaja vedno zgornji rob strehe natanko na višini 100 enot! 

                  

PRAVILA PRI ZDRUŽEVANJU STREH 

Strehe se med seboj samodejno porežejo, če pride do prekrivanja, vendar le, če so na isti etaži. Kljub avtomatiki, 
pa moramo za natančen izris detajlov določiti dominantne strehe. Izris detajla je tako vezan na 3 različne 
kombinacije prekrivanja: 
2 dominantni strehi: sloji se medsebojno dotikajo in porežejo v prvi točki dotika, zato imamo na površini stika 
prazne površine 
Dominantna in nedominantna streha: pravilen izris detajla 
2 nedominantni strehi: sloji se medsebojno prekrivajo in porežejo v zadnji točki dotika, zato imamo na površini 
stika dvojne linije. 
Vse tri kombinacije so prikazane spodaj. Povečava detajla prereza pa natančno predstavi problematiko. Pravilen 
izris omogoča le kombinacija horizontalne strehe kot dominantne in vertikalne kot nedominantne. 
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Dominantno streho določimo na nastavitvah strehe na kartončku Splošno v rubriki Pravila modeliranja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medsebojno sekanje pa lahko tudi izključimo. Spodaj so prikazane različne nastavitve za streho A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STREHA A

STREHA A
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Pri združevanju pa želimo včasih imeti tudi medsebojne 
napušče - npr. pri frčadi. V tem primeru aktiviramo zamike 
izreza na ustreznih stranicah in vpišemo mere za te zamike 
(nastavitve streh – kartonček Mere). 
Spodnji primer kaže kombinacijo 2 streh brez zamikov na 
levi in z zamiki izreza na desni. 
 

 
 
 
 
 
 
Geometrijski prikaz objekta, ki definira zamike je možen 
tako v 2D kot v 3D in nam omogoča, da zamike podajamo 
grafično z ročaji. V tem primeru mora biti aktivna opcija 
»Prikaži izreze« (nastavitve strehe – kartonček Prikaz) tako 
v rubriki 3D in 2D prikaz. Preverimo pa tudi osnovne 
nastavitve, če imamo vključeno opcijo »Prikaži utor v 3D« 
 
 
 
 
 

 

OMEJITVE PRI IZDELAVI STREH 

Pri risanju streh si lahko sami postavimo določene omejitve. Če jih presežemo, ko smo v pogovornem oknu,  
potem program javi napako in nam napiše mejne vrednosti, ki jih še lahko uporabimo. V primeru popravljanja z 
ročaji, pa nam strehe enostavno ne izriše več, če presežemo podano omejitev. 
Omejitve vpišemo v rubriko Preverjanje (nastavitve streh – kartonček Splošno) in vsebujejo: 
Najmanjša dolžina strehe 

• Najmanjši naklon 

• Največji naklon 

• Max kot za napušč (žleb) kar je že opisano više pri rubriki žleb. 
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Če smo si zadali, da naklon strehe ne more biti manj kot 5°, potem se 
pri vpisu npr. prenizke višine slemena, ki bi pomenil kot manjši od 
omenjenega, pojavi okence, ki nam poda natančne mejne vrednosti, ki 
so še dovoljene. 
 
 
 
 
 
 

SHRANJEVANJE STREH 

Vse parametre streh lahko shranimo, tako da lahko določeno vrsto strehe drugič samo naložimo iz knjižnice. Levo 
spodaj na kartončku Mere se nahaja seznam Knjižnica. Z ukazom Streho shrani se nastavitve shranijo, ponovno 
pa jih pokličemo Streho naloži. Shranjene strehe lahko postavimo tudi na palete z orodji z ukazom: 
^C^C_AO_ROOFSADDLE _L ime_shranjene_strehe 
 

POPRAVLJANJE STREH 

Vsaka streha je vedno svoj element in uporabljamo lahko naslednje metode popravljanja: 

• Dvoklik na streho odpre pogovorno okno za nastavitve streh, kjer urejamo vse želene parametre 

• Uporaba AutoCAD ukazov kot kopiranje (Copy), premikanje (Move), zrcaljenje (Mirror), raztegovanje 
(Stretch)… 

• Popravljanje z ročaji (grips). Vsak vogal in sredina stranice ima svoj ročaj. Dodatni ročaji zamaknjeni 
navznoter so namenjeni spreminjanju zamika izreza. Ročaje lahko premikamo tudi v 3D pogledih – 
predvsem nastavitev slemena ob vključeni funkciji Ortho za vertikalni pomik. 
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DVOKAPNE STREHE 

IZRIS 

Dvokapne strehe temeljijo na pravokotnem tlorisu.  
Najprej podamo točko vstavitve strehe (leva spodnja), nato kot 
rotacije strehe (2) in nazadnje še točko po diagonali (3), ki 
definira dolžino in širino strehe. Streha se višinsko vedno postavi 
na aktiven nivo oz. etažo. Če želimo strehi spremeniti smer 
slemena, potem stisnemo presledek, pred točko 3 oz. izberemo 
opcijo Zamenjaj v ukazni vrstici. 
Kadar vstavimo streho pod določenim kotom, je enostavneje 
podati dolžino in širino numerično. Takrat uporabimo opcijo 
Dolžina v ukazni vrstici in podamo najprej dolžino, nato pa še 
širino strehe. Obe meri podajamo vedno v smeri položaja miške 
– če smo se ob kliku Dolžina nahajali levo spodaj od točke 1, 
bomo dolžino podajali v levo, širino pa navzdol. 

VRSTE DVOKAPNIH STREH 

 
1 – Dvokapnica s čelnimi stenami 
2 – Dvokapnica z zatrepi 
3 – Dvokapnica s čopi 
4 – Mansardna streha 

Ključne podatke za vsakega od teh štirih tipov se podaja na 
nastavitvah – kartonček Mere. 
Program nudi različna izhodišča za definicijo vseh višinskih 
podatkov, saj lahko določene mere fiksiramo. Vsaj 3 morajo biti 
aktivne in na osnovi različnih izhodiščnih podatkov lahko 
definiramo izgled strehe na naslednje načine: 
Višina slemena in napuščev: odkljukamo stalne višine vseh in 
vpišemo mere 
Višina slemena in nakloni: odkljukamo stalno višino ter odstranimo 
kljukice iz stalnih napuščev, kar aktivira polja za levi in desni 
naklon. 
Višina napuščev in nakloni: izključimo stalno višino in vpišemo 
mere za napušče in naklone 
Opcija sleme na sredi fiksira sleme na sredino strehe. Če je 
izključena, ga lahko z ročajem poljubno premikamo. 
 
 

 

1 2

3
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Zatrepe in čope aktiviramo v polju Zatrepi. Izdelamo lahko poljubno kombinacijo zatrepov, čopov in čelnih sten. 
Kjer želimo zatrep, ga odkljukamo in vpišemo naklon. Če želimo čop, odkljukamo najprej zatrep in vpišemo 
naklon, nato pa podamo še višino čopa. 
 

  
Z mansardno streho dobimo še 2 varianti strehe. Kadar potrebujemo le zalomljeni stranici strehe, podamo višino 
mansardne strehe in pa naklon pod zalomljenim delom. 

  
Če potrebujemo strešini tudi na čelnih stenah, potem aktiviramo sprednji in zadnji naklon ter vpišemo kolikšen je. 

  
Mansardno streho lahko skombiniramo tudi z zatrepi in dobimo še dodatne variante. 
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LOČNE STREHE 

IZRIS 

Ločne strehe temeljijo na pravokotnem tlorisu.  
Najprej podamo točko vstavitve strehe (leva spodnja), nato kot 
rotacije strehe (2) in nazadnje še točko po diagonali (3), ki 
definira dolžino in širino strehe. Streha se višinsko vedno 
postavi na aktiven nivo oz. etažo.  
Kadar vstavimo streho pod določenim kotom, je enostavneje 
podati dolžino in širino numerično. Takrat uporabimo opcijo 
Dolžina v ukazni vrstici in podamo najprej dolžino, nato pa še 
širino strehe. Obe meri podajamo vedno v smeri položaja miške 
– če smo se ob kliku Dolžina nahajali levo spodaj od točke 1, 
bomo dolžino podajali v levo, širino pa navzdol. 
 
 
 
 

VRSTE LOČNIH STREH 

1 – Ločna streha 
2 – Polkrožna ločna streha  
 
Ključne podatke za oba od teh dveh tipov se podaja na 
nastavitvah – kartonček Mere. Pri polkrožni ločni strehi 
odkljukamo opcijo »Višina=pol širine«, sicer pa vpišemo 
višino stranskega loka. 
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AVTOMATIČNE STREHE 

IZRIS 

Avtomatično streho lahko izdelamo na 3 načine: 
na osnovi zaprtega obodnega zidu: 
Osnova je gabarit objekta, podamo le širino napušča ter naklon 

 
na osnovi zaprtega črtovja Polyline: 
Streha se izdela direktno po robovih Polyline. Vse nastavitve urejamo s popravljanjem (dvoklik na streho) 

 
z direktnim podajanjem točk: 
V risbi zaporedoma podajamo točke in sočasno se izrisuje streha. Pri nedovoljenih položajih točk, se izris strehe 
začasno prekine, dokler podane točke ponovno ne definirajo veljavnega oboda. 

 
Obod lahko vsebuje ravne segmente ali loke. Linije se medsebojno ne smejo sekati. V prvi fazi se vedno izdela 
streha, kjer so vsi robovi napušči in to na enaki višini. Kasneje lahko s popravljanjem iz tega izpeljemo različne 
variante. Za vsako streho moramo podati najmanj 3 točke. 
 



123 

V pogovornem oknu za 
Nastavitve (kartonček Mere) 
se poda samo kot naklona in 
mero za zamik izreza pri 
sekanju z drugimi strehami. 
Če sta meri stalni, veljata za 
celo streho, sicer pa jih lahko 
prek ročajev ločeno 
nastavljamo za posamezne 
dele. 
Kadar izrez ni definiran kot 
stalen imamo na vsaki stranici 

strehe dodaten ročaj za nastavitev zamika izreza. Izrez reže vse 
strehe v trenutni etaži po svojem tlorisnem obodu v celotni projekciji 
pod seboj (Z ni omejen). 
Podobno je z nakloni. Če niso definirani kot stalni, ima streha na vrhu 
slemen dodatne ročaje, ki jih prosto premikamo v vseh smereh in 
streha se posodablja v realnem času. Osnovno streho lahko tako 
popolnoma preoblikujemo, čeprav je tlorisni obod enak. 
 

 
 

POPRAVLJANJE STREŠIN AVTOMATIČNE STREHE 

Avtomatična streha se sicer izdela kot celota, ki ima na začetku na vseh strešinah enak naklon in enake višine 
napuščev. Pri popravljanju posameznih strešin, pa lahko nastavljamo parametre za vsako strešno ploskev 
posebej. Do ukaza pridemo prek priročnega menija (desni gumb miške), ko je izbrana avtomatična streha. 

 
 
 

POMIKANJE MED STREŠINAMI 

Ko ukaz aktiviramo, se eden izmed robov obarva modro in tako 
lahko urejamo celotno njemu pripadajočo strešno ploskev. Opcije 
urejanja so vidne v priročnem meniju oz. v ukazni vrstici. Med 
posameznimi robovi se pomikamo z opcijama NAPrej in NAZaj 
glede na smer prvotnega izrisa strehe. 
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BRISANJE STREŠIN 

Opcija Briši omogoča brisanje strešin. Namesto izbrisane strešine se nariše nova, ki ima začetek v 1 točki nazaj. 
Vse ustrezne korekcije v strehi so samodejne. Če streha z izbrisano strešino ni izvedljiva, se za trenutek pojavi 
delni izris (samo obod) – program pa čaka na naslednjo operacijo, ki bi spet vodila do izvedljivega modela strehe 
(npr. brisanje še ene strešine ali dodajanje nove točke). Spodnji primer kaže, kako se znebimo spodnjega 
stranskega priključka strehe. Postavimo se na strešino, ki je nakazana z rdečim debelim robom in nato 
zaporedoma brišemo strešine, tako da se nove izrisujejo preko točk 1,2,3 in 4. Po štirikratnem izbrisu strešin 
dobimo raven spodnji strešni rob po celi dolžini. 

 

DODAJANJE STREŠIN 

Opcija Dodaj omogoča dodajanje novih strešin v streho, glede na izbran rob. Dodamo eno ali več novih točk in 
sočasno se izrisuje nova streha. Spodnji primer kaže vnos novih strešin preko 4 podanih točk. 

 
 

SPREMINJANJE NAKLONA 

Aktivni strešini lahko tudi poljubno spremenimo naklon prek 
istoimenske opcije. Kot naklona vpišemo numerično ali pa ga 
spreminjamo z miško po ustaljenem pravilu AutoCAD kotov (0°na Z, 
90° na S…). S premikanjem miške se streha posodablja v realnem 
času, tako da sproti vidimo, kako bi določen naklon vplival na izgled 
strehe. Primer kaže spremembo naklona leve strešine in 45° na 65°. 
Če se opcija naklon ne pokaže, preverimo v nastavitvah strehe, da ni 
naklon fiksiran s parametrom »Stalen naklon«. 
 
 

SPREMINJANJE NAGIBA 

Prednastavljeno se vsak izrastek v tlorisu izdela kot novo stransko sleme na strehi – tako da lahko streha z 
enakim napuščem po celem obodu sledi predpisani tlorisni liniji. S spreminjanjem nagibov pa lahko dejansko 
preoblikujemo streho iz kompleksne s stranskimi slemeni pa vse do najenostavnejše enokapnice – po enaki 
tlorisni liniji. Spodnji primer prikazuje različne variante streh po enakem obodu. Z rdečo barvo so označene 
strešine z nagibom glede na prikazan rob. Na neobarvanih robovih pa je nagib izključen. Med izključevanjem 
nagibov je lahko streha večkrat neizvedljiva in se takrat začasno ne izriše. Z odstranjevanjem novih nagibov se 
pojavi v celoti takoj, ko je spet izvedljiva. 
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OBDELOVANJE TOČK 

Vsaki strešini z nagibom – to pomeni, da rob te strešine predstavlja napušč, lahko dodajamo točke. Novo vnesene 
točke ne bodo izdelale stranskega slemena, kot v primeru dodajanja strešin, ampak bosta sama strešina in njen 
naklon ostala enaka. Dodale se bodo samo nove točke na napušču. Ko smo v načinu za obdelavo točk so na 
voljo samo opcije za delo s točkami: pomikanje naprej in nazaj, dodajanje točk, brisanje točk in premikanje točk. 
Prek gumba ESC se pomaknemo nazaj na meni z osnovnimi opcijami za obdelavo strešin. Spodnji primer kaže 4 
nove točke vnesene v strešino označeno z rdečim robom. 

 
 
 

ENOKAPNA STREHA 

IZRIS 

Enokapna streha je samo ena stranica strehe in ima tako samo en naklon. Najenostavnejša enokapna streha ima 
na vrhu samo eno točko in je trikotna, ostale pa imajo na vrhu sleme. Začnemo vedno s podajanjem slemena v 
poljubni smeri, nato pa sledijo vse ostale točke enokapne strehe. Če želimo trikotno ploskev, potem že izrisanemu 
modelu popravimo sleme, tako da potegnemo eno točko v drugo z ročaji. Naknadno lahko točki ponovno ločimo le 
prek nastavitev v pogovornem oknu, kjer za dolžino slemena podamo neko mero. 

 
Sicer pa je lahko enokapna streha poljubno kompleksna in vsebuje ogromno točk – le prvi 2 pa definirata sleme. 
Pri ostalih točkah še vedno velja pravilo, da se izriše napušč z žlebom, če je naklon stranice manjši definiranega v 
nastavitvah – »Max kot za napušč (žleb)« na kartončku Splošno. 
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POPRAVLJANJE ENOKAPNE STREHE 

Pri popravljanju 
enokapne strehe lahko 
v nastavitvah 
spreminjamo višino in 
dolžino slemena ter 
naklon strehe. 
 
Obstajata pa tudi 2 
zamika pri sekanju 
streh, eden pri 
slemenu in eden za 
vse ostale stranice. 
Tisti pri slemenu je 
običajno 0, če 
kombiniramo več 
enokapnih streh v eno 
streho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODAJANJE TOČK V ENOKAPNO STREHO 

V obstoječo enokapno streho lahko dodamo nove 
točke ali izbrišemo obstoječe. Ukaz izberemo prek 
priročnega menija in ukaza Popravi točke strešne 
ploskve.  
Ena iz med točk dobi modro obarvan ročaj (Grip) in 
ponazarja aktivno točko. Od te se lahko po točkah 
premikamo naprej ali nazaj. Izbrano točko lahko 
zbrišemo ali pa dodamo novo poleg pokazane. Na 
voljo je tudi spreminjanje naklona. 
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Pogosto se več enokapnih streh uporabi za eno streho. Če se 
ročaji (grips) več enokapnih streh lepo pokrivajo, lahko v eni potezi 
urejamo celotno streho (npr. dvig slemena). Tudi če se ročaji ne 
prekrivajo, jih lahko izberemo več naenkrat (med izbiro držimo 
tipko SHIFT) in urejamo vse izbrane strešne ploskve obenem. 

 

RAVNA STREHA 

IZRIS 

Ravno streho lahko izrišemo s podajanjem točk ali pa z izpeljavo iz 
poljubne zaprte predkonstrukcije (Polyline, krog).  
 

 
Pri nastavitvah podajamo samo višino nad izhodiščem in pa zamik pri sekanju z drugimi strehami. Ostali kartončki 
so identični drugim streham. 
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Zamik izdela navidezen objekt, ki izrezuje druge strehe (če so v 
isti etaži) po vsej višini navzdol, čeprav je sam objekt prikazan z 
minimalnim volumnom. Rezanje streh je aktivno samo, če se vse 
nahajajo v isti etaži. Za streho, kjer ne želimo rezanja, lahko to 
izključimo v nastavitvah (Druge strehe režejo to streho). 
 
 
 
 
 

TRIKI Z RAVNO STREHO 

 
 
S pomočjo ravnih streh lahko izdelamo tudi različne stebre, podstavke ali vence tako da nanizamo več vertikalnih 
slojev v streho in nastavimo različne zamike in kote zaključkov. Sloji imajo lahko drugačne barve ali materiale in 
tako dosežemo zanimive efekte tudi v senčenih 3D pogledih oz v prerezih z različnimi šrafurami. 

 
Pri tem smo sicer omejeni z ravnimi 
zaključki, ki so sicer lahko pod različnimi koti. 
Če pa uporabimo trik, lahko izrišemo 
predkonstrukcijo za profil stebra, kjer 
uporabimo poljubne ločne segmente. To 
uporabimo kot žleb in s tem prenesemo 
kompleksne profile kot vrtenino v sam 
steber. Vse to pa lahko v kombinaciji z izrezi na 
določeni višini še popestrimo. Na osrednjem delu 
stebra je 14 krožnih izrezov krožno 
razporejenih okoli centra stebra. Na desni je 
prikazano še v barvah – sivo je streha, 
rdeče je žleb in modro pikičasto so izrezi. 
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PROFILIRANA STREHA 

IZRIS 

Profilirana streha načeloma temelji na predkonstukciji – posebej za tloris in posebej za 
stranski profil. Vendar v času risanja ni potrebno podati nobene – v tem primeru se 
izdela ravna streha. Pokažemo le izhodišče strehe (točka 1) in kot rotacije. Mere se 
definirajo v nastavitvah. 
Predkonstukcijo, ki definira obliko strehe, lahko izberemo že med risanjem z opcijama 
Tloris in Profil. Predkonstrukcija za tloris mora biti vedno zaprt objekt, za profil pa odprt 
objekt. Streho lahko definirata obe predkonstukciji, lahko pa seveda podamo le eno 
izmed obeh predkonstrukcij. Če podamo le profil, je streha v tlorisu vedno pravokotna, 
če pa podamo tlorisni potek, je njen profil vedno raven. 

 
Streho definira le tlorisna predkonstukcija. 
Njen profil je tako raven. 
 
 
Streho definira stranski profil (odprt 
Polyline). Tlorisni potek je pravokoten. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Streho definirata 2 predkonstrukciji – zaprt 
Polyline predstavlja tloris, odprt Polyline pa 
stranski profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ta način lahko kombiniramo res poljubne predkonstukcije in dobimo zelo različne rezultate. Kadar 
kombiniramo obe predkonstukciji se lahko zgodi, da nimata enakih mer v smeri X. V tem primeru program 
samodejno raztegne eno izmed predkonstrukcij, da se mere ujemajo. Vedno obvelja dolžina zadnje pokazane 
predkonstukcije.

 
Možne so tudi zelo kompleksne oblike, kjer se profil zvija sam pod sebe. Prav tako lahko profilirani strehi 
dodajamo različne sloje in zamike. 
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Vsaka profilirana streha pa ima lahko tudi naklon profila, kar pride prav pri frčadah. Šrafura se v tem primeru 
vedno izrisuje pravokotno na padec strehe. S tem lahko spremljamo odtekanje vode na kompleksnejših izvedbah. 
Kadar pa gre za bolj organske oblike, lahko postane šrafura pretrgana, saj se naklon nenehoma nagiba drugam. 

 
Ko je profilirana streha že izrisana, ji lahko v nastavitvah 
kadarkoli spreminjamo širino in dolžino. Tloris ali profil se 
enakomerno raztegujeta in prilagajata novim meram. Včasih 
to sicer pomeni spremembo osnovne oblike – npr. iz kroga 
nastane elipsa, a nam dopušča vso svobodo predvsem pri 
manjših popravkih. 
 

 

POPRAVLJANJE 

Poleg ustaljenih oblik popravljanja je pri profiliranih strehah zelo uporabno popravljanje z ročaji. Le ti se izrišejo na 
vseh ključnih točkah predkonstrukcije in omogočajo popolno preoblikovanje le-te, dokler ostajamo pri enakem 
številu vogalov.  

 
Pri krožnih oblikah se ob pretvorbi v streho vedno izdelata 2 loka. Zato se ob popravljanju z ročaji oblika 
spremeni. 

 
Ročaje lahko urejamo tudi v stranskem pogledu in s tem spreminjamo sam profil. Princi je enak kot pri tlorisih. 
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FRČADA 

Frčada je poseben objekt, ki je v osnovi sestavljen iz 
strehe, zidov in okna. Vse ti elementi pa so med 
seboj povezani in se tudi medsebojno popravljajo, 
zato lahko frčade vnašamo in popravljamo zelo 
enostavno in hitro. Na voljo so nam vse pogostejše 
oblike frčad, katerim s parametri spreminjamo izgled. 
Za bolj nenavadne oblike pa je vedno na voljo 
profilirana frčada, kjer se oblika povzame iz 
predkonstrukcije. Frčada samodejno prebije glavno 
streho in se tudi samodejno prilagaja vsem 
spremembam. Podelementi frčade imajo lahko vse 
lastnosti klasičnih elementov – uporabljamo lahko 

različne tipe in debeline zidov, različne nastavitve in delitve oken, različne sestave strehe in oblike žlebov…Lahko 
pa frčado tudi razgradimo na te 3 podelemente in jih urejamo ločeno, če imamo prav posebne zahteve. 
 

IZRIS 

Izris frčade je popolnoma enostaven. Takoj ko kliknemo ukaz imamo zadnjo nastavljeno frčado že na kurzorju 
miške in jo samo piknemo v obstoječo glavno streho. Pred vstavitvijo lahko izberemo Nastavitve in v pogovornem 
oknu natančno določimo obliko in ostale parametre. Lahko pa to storimo tudi kasneje prek dvoklika. Streha deluje 
kot magnet za frčado in ko se ji približamo, frčada samodejno skoči noter. Med vstavitvijo ima lahko stalno višino 
izhodišča in jo tako lahko pomikamo le v eni liniji ob robu strehe, če pa je opcija izključena, jo lahko postavimo 
kamorkoli. Pomemben je tudi drugi višinski parameter Višina nad glavno streho. Če je 0, potem se streha frčade 
dotika glavne strehe (primer B), poljubna druga pozitivna vrednost pa dviga streho frčade nad glavno streho in s 
tem povečuje višino zidu (primer A). 

 
 
 
 
 
 
 

A
A

IZHODIŠCE (etaža)

STALNA VIŠINA IZHODIŠCA

IZHODIŠCE (etaža)

STALNA VIŠINA IZHODIŠCA

VIŠINA nad GLAVNO STREHO

A

B

A

B
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VRSTE FRČAD 

Obliko frčade 
nastavimo v 
nastavitvah na 
kartončku Mere preko 
seznama Tip strehe. 
Na voljo je 7 osnovnih 
vrst, ki jih lahko 
parametrično 
oblikujemo. Parametri 
za vsak tip frčade so 
drugačni. Vsako 
nastavljeno obliko 
lahko kadarkoli 
spremenimo v drugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAVNA FRČADA 

Ravna frčada nima dodatnih nastavitev. Njena streha je vedno popolnoma 
ravna, s splošnim parametrom Višina nad glavno streho pa nadziramo višino 
zidov frčade. Pri ravni frčadi ta parameter ne more biti 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVOKAPNA FRČADA 

Dvokapni frčadi lahko določamo višino strehe prek opcije Stalna višina. 
Lahko pa ta parameter izključimo in potem nastavljamo naklon strehe 
frčade. Dvokapna frčada ima lahko na čelni strani zatrep (odkljukamo 
naklon čopa) ali pa čop (dodatno odkljukamo in vpišemo še višino 
čopa. 
Če znaša parameter Višina nad glavno streho 0, potem dobimo trikotno 
frčado. 
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ENOKAPNA FRČADA 

Enokapna frčada se od ravne razlikuje po tem, da ima naklon. 
Najmanjši in največji naklon sta vezana na nastavitve na kartončku 
Splošno. 
 
 
 
 
 
 

 

LOČNA FRČADA 

Pri ločni fasadi nastavljamo le višino loka. Če je vključena opcija 
Višina=pol širine imamo vedno polkrožno frčado. V nasprotnem primeru 
pa sami vnesemo njeno višino. 
S splošnim parametrom Višina nad glavno streho nadziramo višino 
zidov frčade oz. odmik strehe ločne frčade do glavne strehe. Če je ta 
parameter 0, se strehi stikata, lahko pa vpišemo tudi poljubno vrednost 
in dobimo dvignjeno streho frčade, kot kaže zadnja slika. 
 
 

 

TRAPEZNA FRČADA 

 
Trapezni frčadi nastavljamo naklon strehe proti glavni strehi in višino 
strehe frčade. Stranske naklone lahko spreminjamo tako, da 
nastavljamo zgornjo širino frčade. Lahko pa opcijo izključimo in 
vpisujemo naklon obeh stranskih strešin. Tudi tu lahko dvigamo streho 
frčade ali pa jo spustimo prav do glavne strešine, če je parameter 
Višina nad glavno streho enak 0. 
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ZAOBLJENA FRČADA 

Zaobljeni frčadi lahko nastavljamo naklon strehe frčade proti glavni 
strehi in pa višino strehe frčade. Sredinska širina predstavlja osrednji 
raven del. Če je enaka 0, potem je celoten profil frčade krivulja. Vrsto 
krivulje pa nadzira Faktor oblike. Vrednost je lahko 0.01 (največja 
krivulja) do 1 (prava sinusoida). Večje vrednosti od 1 izdelajo vse bolj 
ravne stranice in dobimo lahko trikotno frčado z naklonom proti glavni 
strešini. Tudi tu lahko streho frčade poravnamo z glavno strešino ali pa 
jo dvignemo. 
  

 

PROFILIRANA FRČADA 

Pri profilirani frčadi nastavljamo le naklon strešine frčade proti glavni 
strehi. Glavni del tega tipa pa predstavlja profil oz. predkonstrukcija-
Polyline, ki definira profil frčade. Izrišemo lahko poljubna odprta črtovja 
in iz njih se izdela streha frčade. V prvi fazi se širina frčade prilagodi 
izrisani predkonstukciji, vendar lahko njeno širino kasneje popravljamo 
in streha frčade se v razmerju prilagaja. 
 
 
 
 

 

KOMPLEKSNEJŠE OBLIKE FRČAD 

Vsako izmed prikazanih frčad lahko razgradimo na osnovne gradnike: 
zid, okno in streho. Tako lahko posamezne elemente urejamo 
neodvisno. Recimo, za streho frčade lahko uporabimo profilirano 
streho, ki ji lahko v tem primeru določamo tudi tlorisni profil. Okno ima 
lahko poljubno obliko in tudi zid lahko speljemo po poljubni liniji. 
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ZID V FRČADI 

Frčada samodejno izriše vse potrebne zidove. Vedno se izriše zid v čelni steni frčade, opcijsko pa tudi oba 
stranska zidova. Zid ima lahko poljubno debelino in sestavo. Izberemo ga iz seznama, kjer so vsi tipi zidov, ki so 
definirani v risbi. Material pa definira referenčni Layer, kar pa vpliva na prikaz zidov v poenostavljenih stopnjah 
detajliranja. 

  
 

Zid lahko na spodnji strani sega do plošče v etaži ali pa le do glavne 
strehe, če je odkljukana opcija »Spodnji del zidu prilagodi glavni 
strehi« 
Pomembna je še opcija »Izdelaj le sprednjo streho«. Ta mora biti 
nujno vključena, kadar se streha frčade stika z glavno streho – oz. ko 
je parameter »Višina nad glavno streho« enak 0. V tem primeru 
stranski zidovi niso potrebni in se lahko pri stranskih odmikih 0 celo 
pojavijo nad frčado, ker no pravih robov za rezanje. 
 
 

Napušč strehe frčade oz. zamik zidu od 
strehe lahko določamo poljubno in ločeno za 
sprednji napušč i  stranska napušča. Če pa 
je opcija »Levo/Desno enako« izključena, 
potem lahko ločeno nastavimo napušč celo 
za levo in desno stranico, kot kaže tretji 
primer na sliki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKNO V FRČADI 

Pri oknu v frčadi imamo na voljo 3 možnosti: brez okna, pravokotno 
okno ali oblika okna povzeta po obliki frčade.  
 
Okna ne rišemo v primeru, ko ga želimo vstaviti sami – recimo, da 
želimo več oken ali okno po predkonstrukciji. Sicer je še vedno bolj 
enostavno, da narišemo frčado z oknom, jo razgradimo in obstoječa 
okna samo obdelamo, ker so ključni parametri v tem primeru že 
pravilno nastavljeni (npr. Višina parapeta). 

 
Pravokotno okno je pač vedno pravokotno, ne glede na obliko frčade. Nadziramo ga lahko z odmiki, vendar pa je 
pri odmiku zgoraj potrebno paziti in ga popraviti ročno, ker lahko pri npr. trikotnih frčadah okno pogleda ven. 
Druga možnost pa je, da vpišemo samo spodnji odmik in urejamo dimenzije okna prek širine in višine. Obe polji 
moramo v tem primeru odkljukati. 
 
V večini primerov pa bo imelo okno obliko kot frčada. Če so odmiki vpisani, se za vsak tip frčade okno samodejno 
prilagodi. To je najenostavnejši in najhitrejši način. Odmiki morajo biti najmanj tolikšni, kot je debelina zidu, da se 
lahko okno pravilno vstavi med oba stranska zidova. V primeru, ko stranskih zidov ni, pa so lahko odmiki tudi 0 in 
s tem dobimo največje možno okno na čelni steni frčade. 
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Ne glede na tip okna lahko 
izberemo gumb detajli, kjer pademo 
v nastavitve, ki so enake 
nastavitvam okna kot posameznega 
elementa. Tam lahko nadziramo 
okenska krila, letvice, detajle 
(police), dimenzije okvirjev… 
Prikaz frčade 
Podobno kot ostale strehe, 
nadziramo tudi prikaz frčad na 
kartončku Prikaz. Lahko jih režemo 

na poljubni višini, izključimo prerez in gledamo zunanjost frčade s šrafuro ali pa gledamo le osnovne robove. Vsi 
načini prikaza se lahko prilagajajo različnim stopnjam detajliranja. 

 
 

POPRAVLJANJE FRČADE 

Frčade lahko urejamo na več načinov: 
AutoCAD ukazi (kopiranje, premikanje, zrcaljenje…) 
Match Properties in prenos nastavitev iz frčade na frčado. Kaj se prenaša nastavimo v Osnovnih nastavitvah na 
kartončku prilagodi. 
Dvoklik na frčado odpre ACAD-BAU pogovorno okno za popravljanje 
Desni klik na izbrano frčado pokaže opcije popravljanja v priročnem meniju (npr. razgrajevanje frčade) 
Popravljanje z ročaji (spreminjanje dimenzij, naklonov, premikanje…) 

Ključni 2D ročaji, ki se pojavljajo na vseh tipih frčad so namenjeni 
premikanju frčade v tlorisu in po višini, popravljanju napušča 
frčade, raztegovanju frčade v tlorisu in pa spreminjanju dolžine oz. 
globine. 
Ročaji za premikanje delujejo tudi v Z smeri za dvigovanje strehe 
frčade nad glavno streho.  
Poleg tega je pri določenih frčadah (dvokapna, ločna, ukrivljena in 
trapezna) v 3D viden še dodaten ročaj na vrhu strehe, ki omogoča 
spreminjanje višine/naklona strehe. Trapezni frčadi pa lahko v 3D 
spreminjamo tudi širino ravnega dela trapeza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PREMIKANJE

RAZTEGOVANJE

NAPUŠC

DOLŽINA
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STREŠNI IZREZ 

 
 
Strešni izrez je svoj objekt s katerim 
lahko izdelamo luknjo v strehi (npr. za 
dimnik) oz. odstranimo del strehe, če 
to predstavlja enostaven način za 
oblikovanje streh. 
 
Izris 
Izris je možen na 2 načina: 
na osnovi zaprtega črtovja Polyline 
prek opcije Izpelji 
z direktnim podajanjem točk 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVITVE IZREZA 

Strešni izrez je tri-dimenzioanlni objekt, ki je v osnovi 
vezan na nivo ali etažo tako po izhodišču, kot po višini. V 
tem primeru se samodejno posodablja ob spreminjanju 
višinskih parametrov. Lahko pa oba parametra podamo 
tudi sami. 
Če želimo kompleten nadzor prek ročajev, potem 
izberemo v oknu Properties »Prosto izhodišče« in 
»Prosti kot«. Izrez lahko sedaj poljubno pomikamo ali 
rotiramo z ročaji ali z AutoCAD ukazi.  
Z rotiranimi izrezi lahko dobimo robove lukenj v strehi 
pod različnimi koti. Najlaže jih je zavrteti v stranskem 
koordinatnem sistemu. 

Kadar imamo večslojno streho, lahko izrez pomaknemo samo do dotičnega sloja in tako delno zarežemo v 
sestavo strehe.  

 
Zanimive efekte pa dobimo tudi, če postavimo objekt izreza na samo strešno ploskev in tako lahko dobi strešina 
neke vrste strukturo. V tem primeru izrišemo profil v tlorisu kot zaprt Polyline in na njegovi osnovi izdelamo strešni 
izrez. Le tega potem prek okna Properties sprostimo glede položaja in kota in ga v stranski projekciji postavimo 
na strešno ploskev. Kasneje izključimo prikaz utorov v 3D (na Osnovnih nastavitvah na ACB Control baru) in 

rezultat je streha z nagubano površino po obliki prej izrisanega profila.  
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Nastavitve izreza 

Če se več streh prekriva, lahko določimo, v katero se prek izreza 
izdela luknja in v katero ne. Vsaka streha ima namreč v svojih 
nastavitvah opcijo »Strešni izrezi režejo to streho« na kartončku 
Splošno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam prikaz izreza pa nadziramo na kartončku Prikaz. Lahko jih 
izključimo ločeno za 2D in 3D prikaz. Če želimo, lahko ob funkciji 
»prikaži izreze« aktiviramo še »Le pri ročajih«, kar pomeni, da se 
bodo izrezi videli le ob izbrani strehi, ko so na njej vidni tudi 
ročaji. To ima seveda svoj smisel, saj lahko izrez z ročaji tudi 
popravljamo. 
Sicer pa so izrezi še vedno neke vrste odštevalna telesa, tako da 
tudi enostaven izklop opcije »Prikaži utor v 3D« v Osnovnih 
nastavitvah skrije njihov prikaz. 
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STREŠNO OKNO 

Strešno okno lahko s celo vrsto kombinacij standardnih ali posebnih oblik vgradimo v strešno ploskev, pri čemer 
se samodejno izdela tudi strešna odprtina. Oblika okna je parametrična (pravokotnik – lahko tudi s konico ali 
lokom, romb, krog) ali pa povzeta po predkonstrukciji – Polyline, podobno kot velja za navadna okna. Okno v 
strehi lahko kadarkoli urejamo z AutoCAD ukazi (kopiranje, premikanje, zrcaljenje…), če pa ga zbrišemo se 
strešna odprtina samodejno zapre.  
Vnos strešnega okna 
Ob vnosu okno držimo na miški, ko pa se približamo strehi, le to samodejno skoči v 
streho in se poravna z najbližjo strešino. Med vnosom so na voljo naslednje opcije: 
Nastavitve: odprejo pogovorno okno z nastavitvami strešnega okna 
LEvo/Desno/Sredinsko: okno ob vstavitvi držimo v levi, desni ali sredinski točki 
NALoži: naloži shranjene nastavitve okna iz knjižnice 
Prevzemi: povzame nastavitve drugega že obstoječega strešnega okna. 
ZFiksen/ZProst: okno lahko fiksiramo na določeno višinsko točko in v tem primeru ga 
lahko vnašamo le na določeno linijo v vsaki strešini, kjer streho doseže omenjeno 
višino. Prosti Z pa pomeni, da je položaj vnosa v streho poljuben. Spodnja shema 
prikazuje vnos strešnega okna s fiksiranim Z na 120. Vnos je možen le vzdolž rdeče linije na prikazani strešini. 

 

VRSTE STREŠNIH OKEN: 

Steklo: Steklo vstavljeno v okvir, brez posebnih detajlov 
Okno: okno z vsemi povezanimi detajli, kot jih poznamo s klasičnih oken 
Vrata: vrata z možnostjo vnosa enakih vratnih kril, kot pri klasičnih vratih 
Sendvič polnilo: polnilo vstavljeno v okvir 
Odprtina: okvir z luknjo v strehi 
Blok: poljuben blok iz knjižnice (npr. strešna kupola…) 

   
 
 
 
 
 
 

H=120

levo sredinsko desno
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Vsaka izvedba okna je lahko vezana na različne parametrične 
oblike, ki jih izbiramo seznamu Oblika (Nastavitve – kartonček 
Oblika). Za vsako izbrano obliko nastavljamo parametre (levo 
zgoraj) in sproti ogledujemo rezultat v predogledu (desno spodaj). 
Parametre lahko vtipkamo numerično ali pa jih podamo v risbi, če 
kliknemo ikono desno od 
okenca. Če izberemo za 
obliko predkonstukcijo, 
moramo v risbi  pokazati 
zaprt Polyline, ki definira 
obris okna. Na ta način 
imamo popolnoma proste 
roke pri oblikovanju! 
 
 
 

 
Vsako izmed oblik lahko razdelimo na več delov in v vsak del ločeno 
postavimo poljubno polnilo (eno izmed zgoraj naštetih). Delitev poteka 
podobno kot pri montažnih konstrukcijah prek kartončka Delitev. 
Delimo lahko vse vrste oblik, tudi tiste po predkonstrukciji. 
 
 
 
 
 
 

Osnovno število delitev 
vpišemo v polji Horizontalno 
ali Vertikalno in jo s pritiskom 
na gumb tudi izvedemo. 
Izbrano polje lahko potem 
delimo še naprej. Zadnjo 
delitev brišemo prek gumba 
Briši. Delitev je v osnovi 
vedno simetrična, lahko pa ji 
mero popravimo v polju 
Širina ali Višina delitve. 
Polnilo za izbrano polje (le to 
je debeleje označeno v 
predogledu) izbiramo prek 
seznama Tip. 
Za vsak tip polnila so v 
ozadju še dodatne nastavitve 
prek gumba Obdeluj. Če gre 
za okno, se odprejo dodatna 
pogovorna okna za 
nastavitve, kot pri klasičnem 
oknu. 
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VGRADNJA STREŠNEGA OKNA 
Pri vgradnji lahko vpišemo globino vgradnje, ki predstavlja razdaljo 
med zgornjim robom strehe in zgornjim robom okvirja okna. V 
prerezu pa je pomemben tudi zaključek strehe ob oknu z notranje 
strani. Tu lahko v seznamu izbiramo med več možnostmi, različnimi 
za zgornji in spodnji rob odprtine. Vsak rob je lahko: 

Horizontalen 
Vertikalen 
Pravokoten 
Kot: vpišemo poljuben kot v okence 
poleg seznama. 
 
 

 
 
 
 
 

PRIKAZ STREŠNEGA OKNA 
Prikaz strešnega okna lahko vežemo na merilo oz. stopnjo detajliranja. Podobno kot streho, ga lahko prikažemo v 
prerezu, katerega višino podamo poljubno.  
 

 
  

Horizontalen rob

Vertikalen rob

Globina vgra
dnje
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PRILAGAJANJE STREHI 

PRILAGAJANJE ZIDU STREHI 

V etaži pod streho izrišemo zidove z neko določeno višino, ki je vezana na etažo. Seveda pa v večini primerov to 
ne sovpada s potekom strehe. Nekje je zid lahko previsok, drugje pa prenizek. Ukaz nam omogoča, da zid 
popolnoma prilagodimo poteku strehe. Ko je enkrat povezava vzpostavljena, se vsi zidovi samodejno 
posodabljajo, če pride do sprememb v strehi – npr. sprememba naklona. 

 
Ukaz nam na nastavitvah ponudi več variant prilagajanja: 
Rezanje zidov nad streho (zidovi se samo režejo, ne pa podlajšujejo) 
Prilagoditev zidov strehi (zidovi se režejo in tudi podaljšujejo) 
Prilagoditev do določene višine (zidovi se režejo in podaljšujejo do podane višine Z) 
Vse 3 opcije so na voljo tudi v obratnem smislu za rezanje/prilagajanje pod streho, kadar imamo npr. frčade. 
 

 
 
Med delom imamo na voljo 3 opcije: 
Nastavitve: odpre se pogovorno okno z zgoraj prikazanimi nastavitvami 
Ukini: prekinemo povezavo med že prilagojenim zidom in streho 
Prilagodi: ustvarimo povezavo med zidom in streho na enega izmed zgoraj prikazanih načinov. 
 
Ko uporabimo funkcijo prilagodi, moramo najprej pokazati zidove, kar storimo kar z izbiro Window (z oknom 
obkrožimo celoten projekt, saj samodejno filtrira samo zidove trenutne etaže). Na koncu pa pokažemo še eno ali 
več streh, katerim pokazane zidove prilagajamo. 
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PRILAGAJANJE KONSTRUKCIJE STREHI 

V etaži pod streho imamo konstrukcijo z neko določeno višino, ki je vezana na etažo. Seveda pa v večini primerov 
to ne sovpada s potekom strehe. Ukaz nam omogoča, da konstrukcijo popolnoma prilagodimo poteku strehe. 
Ko je enkrat povezava vzpostavljena, se vsa konstrukcija samodejno posodablja, če pride do sprememb v strehi – 
npr. sprememba naklona. Pod konstrukcijo smatramo vse stebre, preklade in ostale konstrukcije, ploščo, tlake… 
 

 
Ukaz nam na nastavitvah ponudi 2 varianti prilagajanja: 
Rezanje konstrukcije nad streho (opcija »Odstrani del nad streho« je aktivna) 
Rezanje konstrukcije pod streho (opcija »Odstrani del nad streho« ni aktivna) 
 

 
 
Med delom imamo na voljo 3 opcije: 
Nastavitve: odpre se pogovorno okno z zgoraj prikazanimi nastavitvami 
Ukini: prekinemo povezavo med že prilagojeno konstrukcijo in streho 
Prilagodi: ustvarimo povezavo med konstrukcijo in streho na enega izmed zgoraj prikazanih načinov. 
 
Ko uporabimo funkcijo prilagodi, moramo najprej pokazati vso konstrukcijo, kar storimo kar z izbiro Window (z 
oknom obkrožimo celoten projekt, saj samodejno filtrira samo konstrukcijo trenutne etaže). Na koncu pa 
pokažemo še eno ali več streh, katerim pokazano konstrukcijo prilagajamo. 
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MONTAŽNE STREHE 

 
Princip izdelave montažnih streh izhaja iz osnov montažne konstrukcije. Izdelamo lahko strehe, ki so sestavljene 
iz konstrukcije stebričkov in prečk, ter različnih polnil. Združujemo jih lahko z ostalimi strehami ali z njimi režemo 
zidove. Poleg celotne strehe lahko izdelamo tudi strešne ploskve. V montažne strehe lahko med drugim 
integriramo kompleten sistem oken, ki jih uporablja ACAD-BAU. 
Ta funkcionalnost omogoča enostavno izdelavo in popravljanje svetlobnih elementov, kupol …. 
Montažna dvokapnica 

Za izdelavo takšne kupole je potrebno malo nastavitev. Osnovna oblika 
je dvokapnica z nagnjenimi zatrepi. Delitev na polja je podobna kot pri 
delitvi odprtin. Različna polja lahko zapolnimo z različnimi polnili ali 
pustimo prazna. 
 
 
 

 
 
Tako je možna tudi sama konstrukcija brez polnil. 
 
 
 
 
 
 

V območju Element imamo seznam Tip. Tukaj lahko izbiramo iz že znanih polnil montažne konstrukcije, dodan pa 
je tudi objekt Blok. 

 
Ta funkcija omogoča uporabniku uporabo lastnih 
elementov kot polnilo. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gumb Obdeluj omogoča nastavitve za vse vnesene 
bloke. Tudi tu so možni različni pogledi na izbran blok 
preko desnega klika na predogled. 
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Bloki so shranjeni v upravljalcu simbolov in jih izbiramo 
preko gumba simbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montažna ločna streha 

Na podoben način lahko izdelamo montažno ločno 
streho iz konstrukcije stebričkov in prečk. 
Potrebne parametre nastavljamo v pogovornem 
oknu. 
 
Pri tej vrsti strehe imamo dodan kartonček 
Podstavek. Podstavek se avtomatično prilagodi 
spodaj ležeči strehi. 
 

 
 
 
 
 
 

Montažna streha iz profila 
Podobno kot pri klasični strehi iz profila izberemo 
tudi tu dve črti, najprej tlorisno obliko (zaprt 
Polyline) in profil (navaden Polyline). Če pri 
tlorisni obliki označimo dve črtovji (eno leži 
znotraj drugega) dobimo odprtino. Prikazana 
konstrukcija je nagnjena za 30 stopinj in deljena 
s steklenimi elementi. 
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STREŠNE KONSTRUKCIJE 

Strešne konstrukcije sicer niso del uradne instalacije ACAD-BAU ampak so dodane le k slovenski verziji 
programa, kot dodatek iz podjetja Arhinova. Zato tu ni objektne tehnologije, ni popisov in ni same asociativnosti s 
streho. Program služi nekoliko hitrejši izdelavi modela strešne konstrukcije, ki se lahko uporabi tudi v vseh načrtih 
(tlorisi, prerezi, fasade…) 
 

IZRIS STREŠNE KONSTRUKCIJE 

Za izris strešne konstrukcije moramo že imeti izrisano streho, kajti na njej bomo morali pokazati ključne točke. 
Najprej si aktiviramo profil 3D skon, ki prikaže  streho v aksonometriji in izključi ostale moteče elemente. Ukaz za 
izris se nahaja na ribbonu Start  / Gradbeni elementi / Konstrukcija (desno od gumba Frčade) 
Pogovorno okno 
Odpre se pogovorno okno, ki je razdeljeno na 4 stolpce: 

• Izris posameznih kosov konstrukcije 

• Izris trikotnih ploskev (čopov in zatrepov) 

• Izris štirikotnih ploskev (enokapnice) 

• Izris dvokapnice 
 

 
 
V polja Širina in Višina vpišemo mere škarnikov in pa razmak med škarniki. Nato pokažemo točke A, B, C in D v 
risbi. Kažemo jih točno tako kot kaže slikica izbranega stolpca. Gumbi so sicer na voljo v drugem stolpcu, veljajo 
pa za vse 4 variante. Točke kažemo s pomočjo iskala Endpoint vedno na spodnjem delu strehe. 
Če se med podajanjem točk pojavi opozorilo Outside Limits v ukazni vrstici, se moramo na nek način izogniti 
hrošču v verzijah AutoCAD-a (na BricsCAD-u načeloma teh težav ni) in sicer: 
Da si začasno povečamo meje risanja, tako da je mreža Grid vidna na celotnem območju kjer podajamo točke v 
aksonometriji 
Da izključimo nadzor Limits v ACAD-BAU Osnovnih nastavitvah / kartonček Pravila. Preverimo tudi prek ukaza 
LIMITS, da je nastavitev na OFF. 
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RAZDELITEV STREHE 

Kompleksnejše strehe najprej razdelimo na 
območja, ki jih bomo obdelovali. Streha s stransko 
dvokapno streho se lahko smatra kot dvojna 
dvokapnica. Najprej se lotimo obdelavo glavne 
strešine z  ukazi v četrtem stolpcu za Dvokapnico. 
 
 
 
 
 

Podajanje točk 
Podamo štiri točke kot je pokazano na shemi v 
pogovornem oknu. Točke podajamo vedno na 
spodnjem robu strehe, saj se konstrukcija izriše 
navzdol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZRIS ČRTNE KONSTRUKCIJE 

Ko so vse točke določene se vrnemo v 
pogovorno okno in kliknemo gumb Riši v 
četrtem stolpcu. Izrišejo se osi bodoč 
konstrukcije s črtami Line. V tej fazi lahko 
delamo poljubne popravke, kot premikanje, 
brisanje…V našem primeru 
 
 
 
 
 
  
V našem primeru preklopimo v tlorisni pogled 
in z ukazom Trim postrižemo odvečne dele 
konstrukcije, ki segajo na sekundarno streho. 
 
 
 
 
 
 

Postopek ponovimo še na stranski strešini. Postavimo se v aksonometrijo in pokažemo vse 4 točke, izrišemo 
osnovno konstrukcijo z Line objekti prek gumba Riši in v tlorisu počistimo dele škarnikov, ki segajo v del glavne 
strehe. 
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Dodajamo lahko tudi ostale elemente, kot so npr. 
žlotniki. Le te rišemo po enakem principu s prvim 
stolpcem v pogovornem oknu, s tem da v 
spodnjem seznamu izberemo pravi tip elementa. 
Najprej vpišemo mere, podamo 2 točki za vsak 
element in prek gumba Riši izdelamo črto Line, 
ki predstavlja os bodoče žlote. Ukaz ponovimo 
zrcalno še na drugi strani. 
 
 
 

PRETVORBA V 3D 

Ko je celotna strešna konstrukcija pravilno 
izrisana v črtni obliki, jo lahko spremenimo v 3D. 
Ponovno zaženemo ukaz in kliknemo gumb 2D v 
3D v stolpcu, kjer smo nastavili dimenzije. Za 
posamezne elemente pazimo, da je v seznamu 
izbran pravi tip, preden kliknemo gumb 2D v 3D. 
Če imamo več različnih tipov (žlota, lega…) 
izberemo vsakega posebej in tudi večkrat 
pretvorimo v 3D.  
 
 

PRIKAZ V 2D NAČRTIH 

Če izdelamo načrte, kot so fasade, prerezi…je strešna konstrukcija povsod že lepo vidna in v prerezih tudi 
ustrezno šrafirana. Za prikaz v tlorisu pa mora aktivirati poseben 2D izris elementov, enako kot za simbole in 
ostale AutoCAD elemente. Tudi strešna konstrukcija je napreč izdelana iz AutoCAD Polyface objektov. 

  
Načrte lahko prikažemo tudi v aksonometriji ali perspektivi z različnimi vidnostmi in tako nazorno predstavimo 
konstrukcijski del. 

 

POPRAVLJANJE STREŠNE KONSTRUKCIJE 

Ker strešna konstrukcija ni del originalne inštalacije in ni programirana objektno, se tudi ne spreminja s 
spreminjanjem parametrov strehe – npr. sprememba naklona. Ob vsaki večji spremembi jo moramo žal izrisati na 
novo. So pa elementi konstrukcije med seboj lepo grupirani in jih lahko enostavno zbrišemo, če je potrebno. 
Osnovni popravki, kot so premikanje, kopiranje…elementov so možni. Pri tem moramo paziti le, da pred 
urejanjem izključimo grupo prek kombinacije tipk CTRL+SHIFT+A.  

1

2
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RASTER 

Raster je poseben ACAD-BAU objekt, ki izriše pravokotno ali krožno shemo osi, ki nam služijo kot osnova za 
postavljanje konstrukcijskih elementov. Raster običajno postavimo na globalno etažo, tako da je ob vključeni 
vidnosti »E+Global« viden v vseh tlorisih. Osi so samodejno označene z zaporedjem številk ali črk. Raster kot 
objekt pa nam omogoča enostavno popravljanje z ročaji ali prek pogovornega okna. Raster je vedno enakomerno 
izdelan, za neenakomerno postavitev pa ga razstrelimo na posamezne črte ali loke rastra in ga poljubno 
premikamo. 

PRAVOKOTNI RASTER 

Ukaz najdemo na paleti ACB Orodja / Pravokotni raster. Za točko vstavitve kliknemo levo spodnjo točko rastra in 
podamo kot rotacije. Nato podamo še desno zgornjo točko rastra (takrat naj bo Ortho izključen). Glede na 
nastavitve sta tu 2 varianti: 
raster ima fiksne razdalje med osmi, zato tretja točka določa, koliko osi bo izrisanih (medosna dolžina/širina in 
število osi) 
raster ima fiksno število osi, zato tretja točka določa kakšen je razmik med njimi (skupna dolžina/širina in število 
osi) 

 

POPRAVLJANJE RASTRA 

Raster lahko po vstavitvi popravljamo z ročaji. Sredinski ročaj je namenjen premikanju, vogalni pa glede na 
izbrano pravilo, dodajajo/odvzemajo osi ali pa spreminjamo razdaljo med njimi. Za nastavitve kliknemo priročni 
meni in ukaz za popravljanje. 

NASTAVITVE RASTRA 

Za vse natančnejše nastavitve pokličemo podukaz Nastavitve. 
Konstrukcijsko pravilo – Izberemo 
enega izmed obeh konstrukcijskih pravil 
(opisano pod glavnim naslovom) 
 
Skupna dolžina/širina – vpišemo 
celotno dolžino in širino rastra 
 
Medosna dolžina/širina – vpišemo 
razdaljo med 2 osema, ki je lahko 
različna v X in Y smeri 
 
Število osi – vpišemo skupno število osi 
v podani smeri 
 
Vrsta opisa – izberemo številke ali črke 
za opis osi 
 
Porast – izberemo za koliko se poveča 
naslednja oznaka na osi 
 
Obrni – spremeni smer označevanja 
 

1 2
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Začetno število/Prva črka – podamo oznako prve osi rastra 
 
Predpona/Pripona – podamo poljuben tekst, ki se pojavlja pred/po oznaki 
Knjižnica - posamezne nastavitve rastra lahko prek knjižnice shranimo in kasneje ponovno naložimo. 
 
Višina od – kadar uporabljamo raster tudi v 3D (stranski pogled na fasado) je lahko višina rastra povzeta po etaži 
ali pa jo vpišemo ročno. 

 
Stopnja detajliranja – v seznamu 
izberemo stopnjo detajliranja in zanjo 
nastavimo želeni izgled elementov rastra 
 
Raster je viden – če je opcija izključena, 
raster v tisti stopnji detajliranja ni viden 
 
Vidno v 3D – raster je viden v 3D npr. v 
stranskih pogledih – fasade 
 
3D le ko je vzporeden pogledu – vidi 
se le tisti del rastra, ki je vzporeden 
pogledu (čistejši izgled, saj se ne vidijo 
projekcije stranskih rastrov, vendar pa v 
tem primeru ni viden v aksonometrijah) 
 
Poseben tip črte – nastavimo tip črte 
osi 
 
Posebna barva – nastavimo barvo osi 
 
Pas rastra S/Z in L/D – definira delni 

izris osi (spodaj/zgoraj ali levo/desno) katere dolžino vpišemo. Meri se od oznake. Vmesni prostor je prazen 
 
Preko S/Z/L/D – vpišemo dolžino osi za posamezno smer, ki sega preko  
 
Stil teksta – izberemo stil za oznake 
 
Posebna barva teksta – izberemo barvo za oznake 
 
Višina teksta – vpišemo višino teksta za oznake 
 
Neodvisno od merila – označimo in vpišemo velikost, če želimo, da se velikost oznake ne spreminja s 
spremembo merila 
 
Tekst poravnaj z WCS – če delamo v rotiranem koordinatnem sistemu, se tekst še vedno poravnava z World 
koordinatnim sistemom 
 
3D Tekst poravnaj s pogledom – če gledamo raster v aksonometriji se tekst rastra vedno postavi pravokotno na 
smer gledanja 
 
Obroba teksta – izberemo tip obrobe 
 
Velikost – vpišemo velikost obrobe 
 
Posebna barva obrobe – vpišemo barvo obrobe 
 
Barva ozadja – vpišemo barvo ozadja obrobe 
 
Tekst spodaj/zgoraj/levo/desno – odkljukamo, kje želimo imeti oznake 
 
3D Zgoraj/3D spodaj – odkljukamo, kje želimo imeti oznake pri 3D rastru 
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Različne oblike rastra… 
 

KROŽNI RASTER 

Ukaz najdemo na paleti ACB Orodja / Krožni raster. Za točko vstavitve kliknemo levo spodnjo točko rastra, 
podamo kot rotacije in polarni kot zadnje osi ter oba polmera. Pri podajanju polarnega kota se vedno upošteva 
notranji polmer podan v nastavitvah. 
Glede na nastavitve sta tu 2 varianti: 
raster ima fiksne razdalje med osmi, zato tretja točka določa, koliko osi bo izrisanih (medosna dolžina in število 
osi, kot med 2 osema in število osi) 
raster ima fiksno število osi, zato tretja točka določa kakšen je razmak med njimi (notranji-zunanji polmer in število 
osi, skupni kot in število osi) 

 
 

POPRAVLJANJE RASTRA 

Raster lahko po vstavitvi popravljamo z ročaji. Sredinski ročaj je namenjen premikanju, vogalni pa glede na 
izbrano pravilo, dodajajo/odvzemajo osi ali pa spreminjamo razdaljo med njimi. Za nastavitve kliknemo priročni 
meni in ukaz za popravljanje. 
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NASTAVITVE RASTRA 

Za vse natančnejše nastavitve pokličemo podukaz Nastavitve. 
Konstrukcijsko pravilo – Izberemo 
enega izmed obeh konstrukcijskih pravil 
(opisano pod glavnim naslovom) 
 
Notranji/zunanji polmer – vpišemo oba 
polmera 
 
Medosna dolžina – vpišemo razdaljo 
med 2 osema (lokoma) 
 
Število osi – vpišemo skupno število osi 
(lokov/črt)v podani smeri 
 
Skupni kot – vpišemo kot med prvo in 
zadnjo osjo 
 
Kot med 2 osema – vpišemo kot med 
dvema osema rastra 
 
Vrsta opisa – izberemo številke ali črke 
za opis osi 
 

Porast – izberemo za koliko se poveča naslednja oznaka na osi 
 
Obrni – spremeni smer označevanja 
 
Začetno število/Prva črka – podamo oznako prve osi rastra 
 
Predpona/Pripona – podamo poljuben tekst, ki se pojavlja pred/po oznaki 
 
Knjižnica - posamezne nastavitve rastra lahko prek knjižnice shranimo in kasneje ponovno naložimo. 
 
Višina od – kadar uporabljamo raster tudi v 3D (stranski pogled na fasado) je lahko višina rastra povzeta po etaži 
ali pa jo vpišemo ročno. 

 
Stopnja detajliranja – v seznamu 
izberemo stopnjo detajliranja in zanjo 
nastavimo želeni izgled elementov rastra 
 
Raster je viden – če je opcija izključena, 
raster v tisti stopnji detajliranja ni viden 
 
Vidno v 3D – raster je viden v 3D npr. v 
stranskih pogledih – fasade 
 
3D le ko je vzporeden pogledu – vidi se 
le tisti del rastra, ki je vzporeden pogledu 
(čistejši izgled, saj se ne vidijo projekcije 
stranskih rastrov, vendar pa v tem 
primeru ni viden v aksonometrijah) 
 
Poseben tip črte – nastavimo tip črte osi 
 
Posebna barva – nastavimo barvo osi 
 
Pas rastra S/Z in L/D – definira delni izris 
osi (spodaj/zgoraj ali levo/desno) katere 

dolžino vpišemo. Meri se od oznake. Vmesni prostor je prazen 
 
Preko S/Z/L/D – vpišemo dolžino osi za posamezno smer, ki sega preko  
 
 Stil teksta – izberemo stil za oznake 
 
Posebna barva teksta – izberemo barvo za oznake 
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Višina teksta – vpišemo višino teksta za oznake 
 
Neodvisno od merila – označimo in vpišemo velikost, če želimo, da se velikost oznake ne spreminja s 
spremembo merila 
 
Tekst poravnaj z WCS – če delamo v rotiranem koordinatnem sistemu, se tekst še vedno poravnava z World 
koordinatnim sistemom 
 
Obroba teksta – izberemo tip obrobe 
 
Velikost – vpišemo velikost obrobe 
 
Posebna barva obrobe – vpišemo barvo obrobe 
 
Barva ozadja – vpišemo barvo ozadja obrobe 
 
Tekst spodaj/zgoraj/levo/desno – odkljukamo, kje želimo imeti oznake 
 
3D Zgoraj/3D spodaj – odkljukamo, kje želimo imeti oznake pri 3D rastru 
 
 

         
 

RAZLIČNE OBLIKE RASTRA… 

 

ČRTA RASTRA IN LOK RASTRA 

Če želimo nesimetrični raster, lahko rišemo tudi posamezne elemente rastra z ukazoma Črta rastra in Lok rastra. 
Lahko pa obstoječi pravokotni ali krožni raster spremenimo v posamezne osi prek ukaza v priročnem meniju 
»Raster pretvori v posamezne elemente« 
 

 
 
Raster se spremeni na skupek črt rastra, ki so še vedno ACAD-BAU objekti. Lahko jih obdelujemo z vsemi 
AutoCAD ukazi, zelo preprosto pa je prilagajanje oblike rastra s pomočjo ukaza Trim. Izrišemo poljubne linije za 
omejitev rastra in sam raster v eni ali obeh smereh enostavno postrižemo (pri tem pride prav opcija izbire Fence) 
 

 
Črto rastra lahko popravljamo prek priročnega menija ali pa jo raztegujemo z ročaji. 
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Tekst – vpišemo oznako črte rastra 
 
Položaj – določimo smer črte rastra. To 
ne vpliva na izgled v risbi, temveč na 
nastavitve na kartončku Prikaz (če je 
črta definirana kot levo/desno, potem 
lahko zamike preko vpisujemo pod polja 
L in D. 
 
Višina od – kadar uporabljamo raster 
tudi v 3D (stranski pogled na fasado) je 
lahko višina rastra povzeta po etaži ali 
pa jo vpišemo ročno. 
 
Kartonček prikaz je identičen kot pri 
nastavitvah za kompleten raster. 
 
 
 
 
 
 

S postavljanjem posameznih črt rastra, lahko vsaki od njih dodelimo druge lastnosti in drugačno vidnost v 
različnih stopnjah detajliranja. Tako lahko nakažemo v manjšem merilu samo glavni raster, v večjem pa še 
pomožnega. Elemente rastra enostavno urejamo, ker lahko več elementom naenkrat popravljamo lastnosti. 

                 

3D RASTER 

 
Raster lahko vidimo tudi v 3D oz. na fasadah in 
prerezih, če je odkljukana opcija Vidno v 3D. 
Običajno sočasno aktiviramo tudi opcijo 3D le ko 
je vzporeden pogledu, tako da vidimo le tisti del 
rastra, ki je obrnjen proti nam (v nasprotnem 
primeru bi se na prikazani fasadi videle še oznake 
z nasprotne strani, ki pa bi bile ravno narobe 
obrnjene). Neodvisno od 2D rastra lahko poljubno 
nastavljamo vidnost oznak zgoraj ali spodaj. 
 
Raster običajno postavimo na globalno etažo, da 
je viden po vseh etažah (ob vidnosti E+Global). 
Višino rastra v 3D nadziramo prek prvega 
kartončka in jo lahko vpišemo direktno ali pa je 
povzeta po etaži. Če je povzeta po etaži, lahko 
nadziramo tudi izhodišče oz. kje na fasadi se raster 
začne. Na to vpliva nastavitev ZRP nivoja, kjer se 
raster nahaja -  se pravi, da si nastavimo ustrezne 
vrednosti za nivo globalne etaže prek 
Prednastavitve / Etaže / Globalno in dvokliknemo 
na nivo. 
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Vrednost Preko, ki vpliva na podaljšanje črt rastra v 2D 
je enako upoštevana tudi v 3D. Kadar gledamo 3D 
raster v aksonometrijo, moramo izključiti opcijo 3D le 
ko je vzporeden pogledu, saj v tem primeru raster ne 
bi bil viden. V aksonometriji je smiselno aktivirati tudi 
opcijo 3D tekst poravnaj s pogledom, tako da so vse 
črke vedno obrnjene proti nam, ne glede na to, kako 
obračamo pogled. 
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VZORCI 

ACAD-BAU vsebuje vrsto objektov, ki so v pomoč pri risanju detajlov – npr. razne vrste šrafiranih ploskev, črte 
termoizolacije ali hidroizolacije. Ukazi za vzorce so zbrani na ribbonu Risanje / Vzorec in imajo nastavitve za 
samodejno prilagajanje stopnji detajliranja. 

ŠRAFIRANA PLOSKEV 

Izrišemo lahko ploskev poljubne oblike, ki vsebuje šrafuro. Šrafura je odvisna od stopnje detajliranja, ima lahko 
barvo ozadja in po želji jo obdelujemo s poljubnimi Booleanovimi operacijami. Preslikujemo jo lahko tudi z ukazom 
offset ali definiramo le šrafiran rob. Ločeno nastavljamo lastnosti za obrobo in samo šrafuro. 
 

 

POPRAVLJANJE ŠRAFIRANE PLOSKVE 

Šrafirano ploskev popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Šrafirano ploskev popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Booleanove operacije: uporabimo Booleanove operacije seštevanja, odštevanja ali računanja presekov. K 
šrafirani ploskvi lahko prištejemo kakršenkoli zaprt element (polyline, krog…) 
Šrafirano ploskev preslikaj: deluje kot offset – rob šrafirane ploskve lahko preslikamo navznoter ali navzven. 
Šrafirano ploskev pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. 

 
Z Booleanovimi operacijami lahko hitro popravljamo šrafirane ploskve, saj jim lahko prištejemo ali odštejemo 
poljuben AutoCAD (krog, zaprt Polyline, Polyline s širino, šrafura, tekst…) ali ACAD-BAU element. Pri tem se 
sami odločimo, ali izvorni objekt ostane viden ali se zbriše. 

 
Šrafirano ploskev lahko izpeljemo (opcija Izpelji) iz poljubnih zaprtih AutoCAD elementov. Če se le ti prekrivajo, se 
izdela skupna šrafirana ploskev. Šrafirani ploskvi lahko nato priredimo kompleksnejši izgled npr. s tem da 
obarvamo le pas določene debeline okoli robu. 

Prostor Prostor
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AutoCAD šrafuro lahko direktno pretvorimo (opcija Pretvori) v šrafirano ploskev in s tem omogočimo dostop do 
zahtevnejših operacij, kot je vzporedna preslikava (priročni meni/Šrafirano ploskev preslikaj) 

NASTAVITVE ŠRAFIRANE PLOSKVE 

Tip šrafure – imamo 3 možnosti. 
AutoCAD/ACB je splošna knjižnica šrafur 
znana iz AutoCAD-a (izbiramo v zgornjem 
seznamu), Uporabniška omogoča izris 
enojnih ali dvojnih črt, za katere vpišemo 
kot in odmik, Zapolnjena pa je pobarvana. 
 
Knjižnica – definicijo šrafure lahko 
shranimo ali naložimo 
 
Stopnja detajliranja – za želeno stopnjo 
nastavimo izgled šrafure. S spreminjanjem 
detajliranja na ACB Control baru se šrafura 
samodejno spreminja 
 
Okvir s širino – če ne želimo šrafirane 
cele ploskve, vpišemo širino pasu, ki naj bo 
šrafiran 
 
Globalna poravnava WCS – kot šrafure je 
vedno računan glede na WCS (World 
coordinate system) 

 
Usmeritev – v risbi podamo 2 točki za usmeritev šrafure, ki je lahko drugačna za vsako stopnjo detajliranja 
 
Referenčna točka vzorca – podamo začetno točko vzorca, da ga lahko natančno poravnamo glede na obrobo 

 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo 
detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da šrafirana ploskev v nekem 
merilu ni vidna, izključimo opcijo »Vidno za 
to stopnjo detajliranja« 
 
Posebna barva – izberemo barvo šrafure 
 
Barva ozadja – izberemo barvo ozadja 
šrafure 
 
Neodvisno od merila – opcijo vključimo, 
če želimo, da se gostota šrafure ne 
spreminja, če spreminjamo merilo 
 
Obroba – vključimo izris obrobe ali ne 
 
Posebna barva – izberemo želeno barvo 
obrobe 
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ŠRAFIRAN SLOJ 

Šrafiran sloj je nek pas šrafure, ki ga rišemo, kot bi vlekli črto Polyline. Sloj ima lahko konstantno ali spremenljivo 
širino. Zapolnjen je lahko z različnimi tipi šrafur, z ozadjem ali brez, z obrobo ali brez ali samo kot pas šrafure 
okoli obrobe. Njegov izgled lahko prilagajamo različnim stopnjam detajliranja. Kadarkoli ga lahko spremenimo v 
šrafirano ploskev, če mu moramo obsežneje spremeniti obliko. Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s klasičnimi 
AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

 

POPRAVLJANJE ŠRAFIRANEGA SLOJA 

Šrafiran sloj popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Šrafiran sloj popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Spremeni v šrafirano ploskev: spremenimo ga lahko v šrafirano ploskev in ji spreminjamo obliko. 
Šrafiran sloj pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če 
imamo v nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. 
Pri tem so lahko širine različne, če izključimo »konstantno širino«.  

NASTAVITVE ŠRAFIRANEGA SLOJA 

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
sloja (gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Konstantna širina – če je širina 
konstantna jo lahko vpišemo 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko 
shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 
 
Kartončka Šrafura in Prikaz sta enaka kot 
pri šrafirani ploskvi. 
 
 
 
 
 

 
 
Šrafiran sloj lahko izpeljemo iz poljubnega črtovja Polyline, črte Line ali loka Arc. Naenkrat lahko pretvorimo en 
objekt. Šrafiranemu sloju lahko nato dodelimo vse posebne lastnosti, kot spremenljivo širino, barvo ozadja, barvo 
šrafure in obrobe… 
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IZOLACIJSKI SLOJ 

Izolacijski sloj je nek pas izolacije, ki ga rišemo, kot bi vlekli črto Polyline. Sloj ima lahko konstantno ali 
spremenljivo širino. Zapolnjen je s šrafuro izolacije, ki jo parametrično spreminjamo, z ozadjem ali brez, z obrobo 
ali brez. Njegov izgled lahko prilagajamo različnim stopnjam detajliranja.  

 

POPRAVLJANJE IZOLACIJSKLEGA SLOJA 

Izolacijski sloj popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Izolacijski sloj popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Izolacijski sloj pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če 
imamo v nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. 
Pri tem so lahko širine različne, če izključimo »konstantno širino«. Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s 
klasičnimi AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE IZOLACIJSKEGA SLOJA  

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
sloja (gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Konstantna širina – če je širina 
konstantna jo lahko vpišemo 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Stisnjenost – Spreminja gostoto krivulj 
(vrednost mora biti večja od 1) 
 
Faktor zapolnjenosti – določimo kolikšen 
del pasu je zapolnjen s šrafuro izolacije 
(vrednost med 0.01 in 1) 
 
Faktor oblike – Spreminja ravne dele 
šrafure izolacije – ali so črte poševne ali 
pod kotom (vrednost med 0 in 1) 

 
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 
 
Kartončka Šrafura in Prikaz sta enaka kot pri šrafirani ploskvi. 
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TERMO SLOJ 

Termo sloj je pas zapolnjenega trapeznega sloja, ki ga rišemo, kot bi vlekli črto Polyline. Njegov izgled 
nastavljamo parametrično in ga prilagajamo različnim stopnjam detajliranja. Ali je zapolnjen (in s kakšno šrafuro) 
je odvisno od referenčnega Layerja, ki ga nastavljamo v Prednastavitvah (Skupine/ACB/Oznake) im menjamo v 
oknu Properties (polje Referenca). 

 

POPRAVLJANJE TERMO SLOJA 

Termo sloj popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Termo sloj popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Termo sloj pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če 
imamo v nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. 
Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s klasičnimi AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE TERMO SLOJA  

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
sloja (gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Širina – vpišemo širino sloja 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Vzorec obrni – Spremeni se izris vzorca 
po osi 
 
Parametri – vpišemo vse parametre za 
izris. S klikom v določeno polje se prikaže 
slika detajla. Z določeno kombinacijo 
parametrov lahko dobimo za rezultat potek 
pravokotnikov in vmesne prazne prostore 
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko 
shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 

 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo 
detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da termo sloj v nekem merilu ni 
viden, izključimo opcijo »Vidno za to 
stopnjo detajliranja« 
 
Poseben tip črte – izberemo tip črte za 
izris sloja (vidno v enostavnem prikazu) 
 
Posebna barva – izberemo barvo črte 
sloja (vidno v enostavnem prikazu) 
 
Enostaven prikaz  – polnilo se ne izriše 
 
Obroba Posebna barva – izberemo barvo 
črte sloja (vidno, ko enostavni prikaz ni 
vključen) 
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TRAPEZNI SLOJ 

Trapezni sloj je pas trapeznega vzorca, ki ga rišemo, kot bi vlekli črto Polyline. Njegov izgled nastavljamo 
parametrično in ga prilagajamo različnim stopnjam detajliranja. Ali je zapolnjen (in s kakšno šrafuro) je odvisno od 
referenčnega Layerja, ki ga nastavljamo v Prednastavitvah (Skupine/ACB/Oznake) im menjamo v oknu Properties 
(polje Referenca). 

 

POPRAVLJANJE TRAPEZNEGA SLOJA 

Trapezni sloj popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Trapezni sloj popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Trapezni sloj pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če 
imamo v nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. 
Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s klasičnimi AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE TRAPEZNEGA SLOJA  

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
sloja (gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Širina – vpišemo širino sloja 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Vzorec obrni – Spremeni se izris vzorca 
po osi 
 
Parametri – vpišemo vse parametre za 
izris – pri tem gledamo sliko detajla, ki se 
prikaže ob kliku v posamezno polje.  
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko 
shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 
 
 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo 
detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da termo sloj v nekem merilu ni 
viden, izključimo opcijo »Vidno za to 
stopnjo detajliranja« 
 
Poseben tip črte – izberemo tip črte za 
izris sloja 
 
Posebna barva – izberemo barvo črte 
sloja 
 
Enostaven prikaz  – poenostavi prikaz, 
namesto dvojne črte se izriše samo ena 
 
Obroba Posebna barva – izberemo barvo 
črte sloja 
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VALOVIT SLOJ 

Valovit sloj je pas valovitega vzorca, ki ga rišemo, kot bi vlekli črto Polyline. Njegov izgled nastavljamo 
parametrično in ga prilagajamo različnim stopnjam detajliranja. Ali je zapolnjen (in s kakšno šrafuro) je odvisno od 
referenčnega Layerja, ki ga nastavljamo v Prednastavitvah (Skupine/ACB/Oznake) im menjamo v oknu Properties 
(polje Referenca). 

 

POPRAVLJANJE VALOVITEGA SLOJA 

Valovit sloj popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Valovit sloj popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Valovit sloj pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če 
imamo v nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. 
Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s klasičnimi AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE VALOVITEGA SLOJA  

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
sloja (gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Širina – vpišemo širino sloja 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Parametri – vpišemo vse parametre za 
izris – pri tem gledamo sliko detajla, ki se 
prikaže ob kliku v posamezno polje.  
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko 
shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 
 
 
 
 
 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo 
detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da termo sloj v nekem merilu ni 
viden, izključimo opcijo »Vidno za to 
stopnjo detajliranja« 
 
Poseben tip črte – izberemo tip črte za 
izris sloja 
 
Posebna barva – izberemo barvo črte 
sloja 
 
Enostaven prikaz  – poenostavi prikaz, 
namesto dvojne črte se izriše samo ena 
 
Obroba Posebna barva – izberemo barvo 
črte sloja 
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BREŽINA 

Brežina je pas vzorca, ki ga uporabljamo za izris brežin oz. nasipov. Rišemo jo kot bi vlekli črto Polyline. Izgled 
brežine nastavljamo parametrično in jo prilagajamo različnim stopnjam detajliranja. Sloj ima lahko konstantno ali 
spremenljivo širino. 

 

POPRAVLJANJE BREŽINE 

Brežino popravljamo prek priročnega menija, kjer se prek ukaza Brežino popravi odpre okno z nastavitvami 
Brežino pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če imamo v 
nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino sloja. Pri tem so 
lahko širine različne, če izključimo »konstantno širino«. Seveda pa lahko sloj obdelujemo tudi s klasičnimi 
AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE BREŽINE  

Usmeritev – izberemo stranico risanja sloja 
(gledano v smeri gibanja) 
 
Stikanje – izberemo način stikanja stranic 
 
Konstantna širina – vpišemo širino sloja 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana opcija 
izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Vzorec obrni – Spremeni se izris vzorca po 
osi 
 
Razmak črt – vpišemo koliko narazen se 
izrišejo prečne črte brežine.  
 
Faktor dolžine črt – vpišemo koliko so krajše 
črte manjše od daljših (0.5 pomeni pol krajše).  
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko 

shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 
 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo 
detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da termo sloj v nekem merilu ni 
viden, izključimo opcijo »Vidno za to stopnjo 
detajliranja« 
 
Poseben tip črte – izberemo tip črte za izris 
sloja 
 
Posebna barva – izberemo barvo polnila sloja 
 
Barva ozadja – izberemo barvo ozadja polnila 
sloja 
 
Obroba – vključimo izris obrobe ali ne 
 
Posebna barva – izberemo želeno barvo 
obrobe 
Vzorci 
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VZORCI 

Na voljo imamo precejšnje število pasov z vzorci, ki jih uporabljamo v različne namene – npr. izris 
hidroizolacije…Imajo konstantno širino in njihovo polnitev nastavljamo parametrično. Izgled lahko prilagajamo 
različnim stopnjam detajliranja. Obenem lahko rišemo več pasov istega vzorca. Ukaze za direkten izris različnih 
tipov vzorcev (10) najdemo na paleti ACB Detajli. 

 
Rišemo lahko več pasov vzorcev hkrati in s poravnavo določamo, ali se vzorec ponavlja v isti liniji ali se zamika. 

     
Vzorec lahko zapolnimo, če ima zaprte elemente, rišemo obrobe ali barvamo ozadje. 

    

POPRAVLJANJE VZORCEV 

Vzorce popravljamo prek priročnega menija, kjer lahko: 
Vzorec popravi: odpremo pogovorno okno z nastavitvami 
Vzorce pa lahko popravljamo tudi z ročaji. Sredinski ročaj premakne stranico, vogalni ročaj pa vogal. Če imamo v 
nastavitvah vključene še dodatne ročaje za spreminjanje širine, lahko z njimi spreminjamo širino vzorca. Seveda 
pa lahko vzorec obdelujemo tudi s klasičnimi AutoCAD ukazi, kot so Trim, Extend, Offset, Break… 

NASTAVITVE VZORCA  

Usmeritev – izberemo stranico risanja 
vzorca (gledano v smeri gibanja) 
 
Širino popravljaj z ročaji – odkljukana 
opcija izdela dodatne ročaje na objektu za 
spreminjanje širine v risbi 
 
Vzorec obrni – Spremeni se izris vzorca 
po osi 
 
Polnilo – v seznamu izberemo tip vzorca 
 
Poravnava vzorca – zamikanje vzorca po 
dolžini (pride v poštev predvsem, ko imamo 
več pasov) 
 
Dolžina vzorca – vpišemo dolžino, na 
kateri se bo vzorec ponovil  
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Faktor zapolnjenosti – vpišemo kolikšen del širine bo zapolnjen z vzorcem (0.5 pomeni polovica).  
 
Število vzorcev na dolžino – vpišemo število elementov vzorca, ki se pojavijo na Dolžino vzorca 
 
Število pasov vzorca – vpišemo število vzporednih pasov vzorca, vzorec se zamika glede na poravnavo 
 
Knjižnica – vse nastavitve sloja lahko shranimo in ponovno odčitamo v drugi risbi 

 
Stopnja detajliranja – izberemo stopnjo detajliranja in zanjo nastavimo izgled 
Če želimo, da termo sloj v nekem merilu ni viden, izključimo opcijo »Vidno za to stopnjo detajliranja« 
 
Poseben tip črte – izberemo tip črte za izris vzorca 
 
Posebna barva – izberemo barvo polnila vzorca 
 
Barva ozadja – izberemo barvo ozadja vzorca 
 
Elemente vzorca zapolni – če imamo vzorec zaprtih elementov (krog, kvadrat..) lahko le-te zapolnimo 
 
Obroba – vključimo izris obrobe ali ne 
 
Posebna barva – izberemo želeno barvo obrobe 
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SIMBOLI 

ACAD-BAU vsebuje kompletno knjižnico simbolov. To so kvalitetni dinamični bloki v 2D in 3D. 2D knjižnice so 
večinoma zapolnjene in barvne odtenke lahko menjamo. 3D knjižnice so opremljene tudi z materiali, kjer lahko 
prek enega klika miške menjamo tudi kombinacije materialov. Po vstavitvi je tako vse nared za renderiranje.  
Simboli so pregledno razporejeni na paletah (Tool Palettes). 

 

LOKACIJA SIMBOLOV 

Večina glavnih in najpogosteje uporabljanih simbolov je razporejenih na paletah, nekaj ostalih knjižnic pa je 
dostopnih preko Design Centra. 

PALETE 

Simbole najdemo na paletah, ki so običajno sidrane na desni strani ekrana. Instalacija na palete je samodejna. V 
primeru, da gre karkoli narobe, pa lahko samodejno postavitev palet sprožimo preko ukaza 
AO_INITTOOLPALETTES. Če palete niso odprte, jih odpiramo/zapiramo s kombinacijo tipk CTRL+3. Paleta ima 
več kartončkov, kjer so razporejeni posamezni sklopi simbolov. 

 
 

Na paletah se vzpostavi več skupin knjižnic, med katerimi preklapljamo prek desnega 
klika na naslovno vrstico palet. ACAD-BAU skupine so vpisane s predpono ACB. Ob 
instalaciji se vse originalne skupine ohranijo. 
 
Instalirajo se naslednje skupine simbolov: 

• ACB 2D Simboli: vsebuje 2D dinamične bloke za kompletno stanovanje in okolico 

• ACB 3D Simboli: vsebuje splošne 3D dinamične bloke za stanovanje in okolico 

• ACB 3D Pohištvo: vsebuje 3D dinamične bloke pohištva za celotno stanovanje 
(kuhinja, dnevna soba, otroška soba, spalnica, kopalnica, hodnik) 

• ACB Tehnika: vsebuje 2D dinamične bloke za odvodnjavanje in varnostne znake 
 
Vsaka skupina ima na vrhu ali v spodnjem delu PDF katalog, kjer lahko pregledamo 
vsebino celotne knjižnice. 
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VRSTE SIMBOLOV 

ACAD-BAU 2D SIMBOLI 

ACAD-BAU 2D simboli vsebujejo dinamične bloke za stanovanje in okolico. Skupino sestavljajo naslednji 
kartončki na paletah: 
 
Stanovanje: dinamični bloki za 2D opremo stanovanja 

 
 
Kuhinja:dinamični bloki za 2D opremo kuhinje 

 
 
Sanitarni:dinamični bloki za 2D opremo sanitarnih prostorov 

 
 
Oznake:dinamični bloki za opremo Layout-ov  
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Situacija tloris:dinamični bloki za 2D opremo tlorisa okolice 

 
 
Situacija naris: dinamični bloki za 2D opremo fasad in prerezov 

  
 

ACAD-BAU 3D SIMBOLI 

ACAD-BAU 3D simboli vsebujejo dinamične bloke za stanovanje in okolico. Skupino sestavljajo naslednji 
kartončki na paletah: 
 
3Stanovanje: dinamični bloki za 3D opremo stanovanja 

 
 
3Kuhinja: dinamični bloki za 3D opremo kuhinje 
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3Sanitarni: dinamični bloki za 3D opremo sanitarnih prostorov 

 
 
 
3Zunanjost: dinamični bloki za 3D opremo okolice 

 
 

ACAD-BAU 3D POHIŠTVO 

ACAD-BAU 3D pohištvo vsebuje dinamične bloke za kompletno opremo stanovanja. Skupino sestavljajo naslednji 
kartončki na paletah: 
 
Dnevna soba ALPLES: dinamični bloki za 3D opremo dnevne sobe 

 
 
Predsoba ALPLES: dinamični bloki za 3D opremo predsob 
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Spalnica ALPLES: dinamični bloki za 3D opremo spalnice 

 
 
Kuhinja ALPLES: dinamični bloki za 3D opremo kuhinje 

 
 
Otroška soba ALPLES: dinamični bloki za 3D opremo otroške sobe 

 
 
Kopalnica KOLPA: dinamični bloki za 3D opremo kopalnice 
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ACAD-BAU TEHNIKA 

ACAD-BAU Tehnika vsebuje dinamične bloke za tehnično opremo risbe. Skupino sestavljajo naslednji kartončki 
na paletah: 
 
Odvodnjavanje: dinamični bloki za sisteme odvodnjavanja in ukazi za izris posameznih linij napeljav 

 
 
Varnostni znaki: dinamični bloki za požarno varnost, evakuacijo in varnost pri delu 
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ORGANIZACIJA PALETE S SIMBOLI 

Simboli na paleti so predstavljeni s sličicami in tekstom . Prednastavljena je optimalna velikost, ki pa jo lahko 
menjamo preko desnega klika in ukaza View Options. Palete vsebujejo poleg samih simbolov tudi dodatne opcije, 
kot so katalogi elementov in ikone za menjavanje barv oz. materialov. 

KATALOG 

Vse 2D in 3D knjižnice vsebujejo katalog elementov, ki se nahaja na vrhu ali dnu palete. 

  
 

Klik na katalog odpre PDF dokument s celotno 
vsebino knjižnice.  
 
Pod vsakim dinamičnim blokom na paleti so 
skrite še njegove variante, ki si jih najlaže 
ogledamo prek kataloga. V okvirčku se vedno 
nahaja sličica bloka s palete, na njegovi desni 
pa izpeljanke, ki jih po vstavitvi izberemo preko 
seznama. 

 
 

 

BARVNE VARIANTE V 2D KNJIŽNICAH 

Knjižnice 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.  
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Barve polnil lahko poljubno menjamo prek nastavitev komponent in jih tako prilagodimo lastnim potrebam, 
avtomatičen preklop pa je na voljo na paleti ACB Pogledi / Tlorisi Prerezi.  
 

 
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. 
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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. 
 

 
 

VARIANTE MATERIALOV V 3D KNJIŽNICAH 

Pri knjižnicah 3D pohištva imamo v spodnjem delu nanizane različne barvne variante. Ko smo v risbi opremili 
določen prostor s simboli iz knjižnice, jim lahko s klikom na poljubno kombinacijo barv spremenimo te lastnosti 
tudi v risbi. 
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UPRAVLJANJE SIMBOLA 

VSTAVITEV 

Simbol izberemo s klikom na ikono na paleti in ga piknemo na 
želeni položaj v risbi. Za določene simbole podamo še kot rotacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOŽNOSTI DINAMIČNEGA BLOKA 

Dinamični bloki v knjižnicah imajo lahko različne dinamične lastnosti: 
Različne vidnosti: 
Pomeni, da ima element več variant. Do njih dostopamo s klikom na puščico, ki 
se pojavi ob izboru bloka. Odpre se seznam, kjer izberemo želeno varianto. 
Variante so opisane s kodami in dodatnim opisnim tekstom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrcaljenje:  
Če ima posamezen element možno izvedbo levo-desno, potem se ob izboru 
simbola pojavi puščica. Če jo klikamo, se simbol zrcali 
  
 
 
 
 
 

 
Premikanje: 
Če vsebuje blok elemente, ki imajo lahko različne položaje (kot npr. predal pod posteljo), je dodan poseben ročaj 
za spreminjanje položaja 
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Vrtenje: 
Določeni simboli imajo po vstavitvi še poseben ročaj za vrtenje 
v obliki krogca.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Razmnoževanje: 
Kjer se zaporedoma lahko na 
enakih razdaljah ponovi več 
elementov, se pojavi puščica za 
razmnoževanje, ki jo potegnemo na 
želeno črtico. 
 
 
 
  
 

Vsak simbol pa ima poleg dinamičnih lastnosti prirejeno tudi 
internetno povezavo do spletne strani proizvajalca (CTRL+klik 
na simbol). Če se z miško zapeljemo nad vstavljen simbol (brez 
klika), se v okencu izpišejo podatki o simbolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESTAVLJANJE ELEMENTOV 

Elementi imajo običajno točko vstavitve levo zgoraj in 
vedno poravnano s spodnjo ploskvijo. Tako elemente 
lepo postavljamo enega zraven drugega. Pri tem ne 
uporabljamo OSNAP, ker se sicer lahko novo vstavljeni 
element postavi v zgornjo točko prejšnjega (če delamo v 
tlorisu). Za natančnost si nastavimo navaden SNAP na 
najmanjšo možno razdaljo (npr. cm). Če gre za viseče 
elemente, jim naknadno višino popravljamo v Properties v 
rubriki Position Z. Z rubriko Rotation pa elementu 
dodajamo kot rotacije. Za pregled višin je najbolje 
uporabljati stranski pogled.  
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POSEBNOSTI 

Program kuhinj ne vsebuje okrasnih stranic in polic. Dorišemo jih lahko posebej na ustrezen Layer. Pri tem so vsi 
Layerji, kjer je možen lesen dekor označeni na koncu s H in V (horizontalne in vertikalne letnice). Če se le da, naj 
bodo vsi dodatki risani z ukazom Box, ker mu najlaže spreminjamo parametre v oknu Properties.  
 

Program spalnic vsebuje sestave z 
okrasnimi letvami. Kadar sestavljamo več 
elementov, jih vnašamo brez letev in na 
kocu naredimo okrasni okvir za celoten 
sestav. Za sestave uporabimo en klasičen 
element, kjer mu izberemo vidnost brez 
okrasne letve, nato pa mu dodajamo 
elemente z oznako Del (delni). Ti imajo 
samo eno vertikalno stranico, ker jih 
primaknemo k prejšnjemu elementu.  Vsi 
delni elementi imajo možnost preslikave 
levo desno, da lahko upravljamo na kateri 
strani se nahaja stranica. K osnovnemu 
elementu dodamo torej poljubno število 
delnih elementov, na koncu pa vsem 
skupaj še Okrasno letev. Le to dodamo v 
tlorisu v skrajni zgornji levi vogal sestava, 
ne glede na to, ali gre za elemente 

globine 40 ali 60. Vsebuje namreč dinamično lastnost Zamik, s katero enostavno prek ročaja (grip) določimo pravi 
položaj. Kasneje v seznamu vidnosti izberemo še koliko elementov na okrasna letev zaobjame. Če so elementi 
natančno nanizani drug ob drugem, se mora vse skupaj lepo sovpasti. 
 

IMENA LAYERJEV 

Imena Layerjev so okrajšana, vendar se lahko njihov splošni pomen vseeno razbere. Vsako ime je sestavljeno iz 
2 delov. Prvi del ima oznako 3 (3D) in 2 črki za oznako programa – npr. 3NA je 3 Natura. Sledi ime 
konstrukcijskega elementa (npr. STEK je steklo). Med obema deloma je spodnji pomišljaj (_).  
Za lažji vizualni pregled Layerjev je najenostavneje dotični Layer zamrzniti in v risbi pogledati, kateri elementi  so 
se skrili. 
 
Layerji Globus: 
3AG_BEŽ_  je fronta bež barve s horizontalno usmeritvijo letnic, če so fronte v dekorju lesa 
3AG_BEŽV je fronta bež barve z vertikalno usmeritvijo letnic, če so fronte v dekorju lesa 
3AG_ČEŠH so elementi v češnjevem dekorju s horizontalno usmeritvijo letvic 
3AG_ČEŠV so elementi v češnjevem dekorju z vertikalno usmeritvijo letvic 
3AG_KOVI so kovinski elementi 
3AG_OGLE je ogledalo 
3AG_STEK je steklo 
3AG_STPO je steklena polica 
Layerji Natura: 
3NA_COKE je cokl ali podstavek 
3NA_DNO_ sta spodnja in zgornja polica 
3NA_FR1H (različne številke) so fronte s horizontalno usmeritvijo letnic, če gre za leseni dekor. Številke 
označujejo različne sklope, tako da lahko en kuhinjski sestav obarvamo v različnih kombinacijah. 1 predstavlja 
fronte spodnjih elementov, 2 fronte srednjih elementov, 3 fronte visokih elementov, 4 fronte visečih elementov, 5 
stranice posebnih elementov za kuhinje/dnevne, 6 stranice posebnih elementov za kuhinje, 7 stranice posebnih 
elementov za dnevne.  
3NA_FR1V (različne številke) so fronte z vertikalno usmeritvijo letnic, če gre za leseni dekor. Veljajo enaka pravila 
za številke kot opisano zgoraj. 
3NA_KORH je korpus s horizontalnimi letnicami 
3NA_KORV je korpus z vertikalnimi letvami 
3NA_KOVI je kovina 
3NA_NOTR je notranjost 
3NA_OKPL so okrasne plošče 
3NA_PULT je pult 
3NA_STEK je steklo 
Layerji Prizma: 
3AP_BARV je barva 
3AP_KORH je korpus s horizontalnimi letnicami 
3AP_KORV je korpus z vertikalnimi letnicami 
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3AP_KOVI je kovina 
3AP_OREH so elementi v dekorju lesa s horizontalnimi letnicami 
3AP_OREV so elementi v dekorju lesa z vertikalnimi letnicami 
3AP_STEK je steklo 
Layerji  Samba: 
3SA_BLAZ je oblazinjenje postelje 
3SA_FROH je fronta, ki ima horizontalne letnice, če gre za leseni dekor 
3SA_FROV je fronta, ki ima vertikalne letnice, če gre za leseni dekor 
3SA_FRVZ je vzorec na fronti 
3SA_JOGI je vzmetnica 
3SA_KORH je korpus s horizontalnimi letnicami 
3SA_KORV je korpus z vertikalnimi letnicami 
3SA_KOVI je kovina 
3SA_OGLE je ogledalo 
Layerji Tempo: 
3TE_JOGI je vzmetnica 
3TE_FROH je fronta, ki ima horizontalne letnice, če gre za leseni dekor 
3TE_FROV je fronta, ki ima vertikalne letnice, če gre za leseni dekor 
3TE_KORH je korpus s horizontalnimi letnicami 
3TE_KORV je korpus z vertikalnimi letnicami 
3TE_KOVI je kovina 
3TE_STEK je steklo 
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PONASTAVI SIMBOL 

Ukaz omogoča čiščenje napačno izdelanih blokov, tudi če imajo le ti gnezdene elemente. Običajno pravilo je, da 
je blok narisan na Layerju 0 in da so vse lastnosti elementov bloka vezane na Layer (By Layer). Prav tako naj bi 
bili vsi 2D elementi bloka na osnovni ravnini Z=0. V nastavitvah določimo, katere popravke želimo izpeljati: 
 

 Objekte postavi na Layer 0 – vsi 
elementi znotraj bloka se postavijo na 
Layer 0 in tako lahko povzamejo lastnosti 
ciljnega Layerja, na katerega so vstavljeni. 
 
Obdrži posebne lastnosti objektov – če 
je opcija vključena se ohranijo specifične 
lastnosti elementov bloka, ki niso vezane 
na Layer. V nasprotnem primeru pa lahko 
odkljukamo, katere lastnosti se popravijo 
na vrednost By Layer. 
 
Prestavi 2D objekte na ravnino Z=0 – vsi 
2D elementi bloka, ki so risani v prostoru 
se prestavijo na osnovno tlorisno ravnino 
Z=0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Običajno so odkljukane opcije, kot jih kaže 
pogovorno okno in tako se vse lastnosti 
elementov znotraj bloka poenotijo in 
prevzamejo lastnosti ciljnega Layerja – 
torej Layerja, na katerega je blok vstavljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukaz se samodejno zažene tudi ob odpiranju projekta in preveri vse vstavljene bloke, če so izdelani po pravilih. 
Če najde bloke, ki ne sledijo zgoraj omenjenim pravilom, jih prešteje in ponudi samodejno čiščenje. 
Pozor! Če imamo vstavljene simbole iz ACAD-BAU 3D knjižnice, jih ne čistimo, ker imajo posebne lastnosti z 
namenom samodejnega spreminjanja barv in materialov prek palet! 
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TLORIS 3D SIMBOLOV 

Če opremljamo prostore s 3D simboli, se v 2D profilu ne vidijo, v 3D profilu (pogled tloris) pa se 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 na Ribbonu Vnos / Prikaz / 2D prikaz 3D blokov (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.  
Kadar simbole obdelujemo (vstavljamo nove ali premikamo, rotiramo…uporabimo profil 2D za 3D risanje, kajti 
simbola v navadnem 2D profilu ne moremo izbrati, saj vidimo le njegov tlorisni načrt (vse projekcije simbolov so 
zbrane na enem načrtu) 
 

       

 
 
 
Postopek: 
Aktiviramo profil 2D za 3D risanje 
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 Vnos / Prikaz izberemo ukaz 2D prikaz 3D blokov 
Za vidnost samo tlorisa simbolov imamo lahko aktiven profil 2D, za obdelavo (premikanje…) simbolov pa profil 2D 
za 3D risanje 
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TLORIS 3D OBJEKTOV 

Včasih je potrebno BIM model dopolniti s klasičnimi Solid objekti, da dobimo vse potrebne detajle. Za dodatno 
modeliranje s poljubnimi AutoCAD ukazi (Solid, Surface, Mesh…) veljajo enaka pravila kot za 3D simbole. 
AutoCAD sam po sebi ne ponuja ločenega 2D in 3D izrisa, zato se moramo pred modeliranjem premakniti v 
enega izmed 3D profilov (priporočeno 2D za 3D risanje). V 3D profilu (pogled tloris) pa se 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 na Ribbonu Vnos / Prikaz / 2D prikaz 
3D objektov (_AO_3DMODELLINGPLANVIEW), 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.  
Kadar AutoCAD 3D objekte obdelujemo (izdelujemo nove ali premikamo, rotiramo…uporabimo profil 2D za 3D 
risanje, kajti objektov v navadnem 2D profilu ne moremo izbrati, saj vidimo le njegov tlorisni načrt (vse projekcije 
objektov so zbrane na tem prej izdelanem načrtu). 

  
2D prikaz 3D objektov je lahko različen glede na nastavitve. Aktvno imamo lahko rezanje na 1m in vidimo tako še 
materiale preko šrafur, ali pa rezanja ni in vidimo le silhueto od zgoraj.Nastavitve spreminjamo prek dvoklika na 
2D pogled in so enake ostalim nastavitvam načrtov. 

 
 
Postopek: 
Aktiviramo profil 2D za 3D risanje 
Na ACAD-BAu Control Bar-u preklopimo na kartonček Layer in izberemo želeni material (npr. Beton armiran v 
rubriki Zidovi) 
S pomočjo AutoCAD ukazov izrišemo poljuben 3D objekt 
Na Ribbonu Vnos / Prikaz izberemo ukaz 2D prikaz 3D objektov 
Za vidnost samo tlorisa imamo lahko aktiven profil 2D, za obdelavo (premikanje…) objektov pa profil 2D za 3D 
risanje 
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KNJIŽNICE ELEMENTOV 

 
Gradbene elemente lahko v programu ACAD-BAU rišemo direktno z ukazi ali pa jih izbiramo iz knjižnice 
elementov na paleti. Razlika je v tem, da so elementi na paleti že precej podrobno definirani in je potrebnega 
manj nastavljanja. Gre pa v ozadju za popolnoma identične elemente, saj ACAD-BAU deluje izključno na svojih 
parametrih, pri oblikah pa se naslanja na predkonstrukcijo – Polyline. 
Torej, če želimo vnesti dvokrilno okno do tal, lahko to storimo prek ukaza Okno in nastavimo vse parametre 
(višina, širina, krila, police, zob, …) ali pa izberemo prav tako okno iz knjižnice elementov in nastavimo le še 
višino in širino. 
 

VRSTE KNJIŽNIC ELEMENTOV 

 
Knjižnice elementov so izdelane za vse glavne gradbene elemente in sicer vsak element zajema en kartonček v 
skupini palet ACAD-BAU Elementi. Palete odpremo s kombinacijo CTRL + 3, na pravo skupino pa se pomaknemo 
prek desnega klika na naslovno vrstico – ACAD-BAU Elementi. 
 
K zidovi: knjižnica je sestavljena iz 2 sklopov. Najprej so razvrščeni različni sestavi zidov (enoslojni in večslojni), 
nato pa posebne oblike zidov, kot primer, kaj vse je možno s parametri doseči. 

 
 
K tlaki: knjižnica je sestavljena iz 2 sklopov. Najprej so razvrščene različne AB plošče, nato pa še različne 
kombinacije tlakov. 

 
 
K okna: knjižnica je sestavljena iz več sklopov vezanih na obliko odprtine. Na koncu pa sta še primera vogalnega 
okna. 

 
  



183 

K vrata: knjižnica je sestavljena iz več variant vrat in nudi običajno 2 možnosti podbojev: OP je okvirni podboj, PP 
pa plohasti podboj. 
 

 
 
K konstrukcije: knjižnica je sestavljena iz več sklopov konstrukcij: stebri in preklade, ter dimniki Schiedel. Vsaka 
vrsta konstrukcije se nato deli po materialih in oblikah. 

 
 
K stopnice: knjižnica je sestavljena iz 2 sklopov. Najprej so podane stopnice glede na osnovno obliko, nato pa 
imamo različne konstrukcijske izvedbe stopnic in seveda kombinacij z ograjami. Pri apliciranju slednjih na naše že 
izdelano stopnišče, uporabljamo ukaz Match properties in prenašamo samo lastnosti konstrukcije!

 
 
K ograje: knjižnica je sestavljena iz več sklopov glede na material ograje. 
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K strehe: knjižnica je sestavljena iz 2 sklopov: najprej klasične strehe različnih oblik, nato pa še različne frčade. 

 
 
K detajli: knjižnica je sestavljena iz več sklopov detajlov glede na uporabo (tlaki, izolacije, obloge, nasutja…) 

 
 
Posodabljanje knjižnic elementov 

 
Knjižnica elementov bere shranjene datoteke posamezne konstrukcije. 
Datoteko shranimo preko pogovornega okna – kartonček Mere. V 
levem spodnjem vogala se nahajajo ukazi za upravljanje s knjižnico. 
Če shranimo trenutne nastavitve, se le te shranijo v datoteko z pred 
definirano končnico (recimo stopnice imajo .r07 
Shranjene nastavitve v datotekah lahko ponovno naložimo preko 
opcije naloži. 
Bolj pregledna možnost pa je, da jih dodamo na paleto. V tem primeru 

izdelamo s Copy/Paste kopijo obstoječega elementa na paleti in ga uredimo prek desnega klika in ukaza 
Properties. V vrstici Command string nadomestimo ime shranjene konstrukcije z novim. N koncu mora vedno biti 
presledek. Po želji lahko zamenjamo tudi sličico (desni klik na sličico in Specify Image), ki pa jo moramo poprej 
pripraviti. 
 

 
Prenašanje lastnosti med elementi 
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Kadar uporabljamo knjižnice zaradi konstrukcijske sestave elementov, obdržati pa želimo lastno obliko, si vedno 
iz knjižnice vnesemo kopijo. Nato pa preko ukaza Match Properties prenesemo lastnosti iz elementa knjižnice na 
naš element. Pri tem so pomembne Osnovne nastavitve / kartonček Prilagodi. Opcija Mere in oblika ne sme 
biti odkljukana.  
 

 
 
Z Match Properties izberemo najprej element iz knjižnice, nato pa naš element. Lastnosti lahko prenašamo med 
različnimi vrstami elementov npr. navadne stopnice, krožne stopnice ali stopnice po predkonstrukciji. 
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MATERIALI 

KNJIŽNICA MATERIALOV 

ACAD-BAU se instalira z lastno knjižnico materialov, ki sestoji iz večine materialov, ki so potrebni za opremo 
notranjosti in zunanjosti objekta. Knjižnica je odprta in jo lahko spreminjamo oz. dopolnjujemo. Lahko pa pri delu 
uporabljamo tudi obstoječo knjižnico Autodeskovih materialov. Spodaj opisane opcije se lahko razlikujejo glede na 
uporabljeno osnovo (AutoCAD ali Bricscad) oz. verzijo programa. Opis ustreza verziji AutoCAD 2015. 
 

MATERIALS BROWSER 

Če želimo ročno nadzirati prirejene materiale, si moramo knjižnico odpreti v AutoCAD 
Materials Browser-ju. Materials Browser se odpira/zapira preko ribbona Render / Materials 
Browser. Preko ikone v spodnjem levem vogalu pa pridemo do ukaza Open Existing 
Library. Knjižnica se nahaja v mapi: C:\Users\Vesna\AppData\Roaming\CTB\ACAD-BAU 
15\Library z imenom ACAD-BAU.adsklib 
Z njo se vnese nov sklop materialov ACAD-BAU v levi del Materials Browserja. 
 

 

 
 
 

Materiali so lepo razporejeni po mapah: barve, beton, blago, kamen…Vsaka mapa 
vsebuje določeno število materialov. Za lep grafičen prikaz prikaz le teh si na ikoni 
desno zgoraj aktiviramo Thumbnail View, velikost ikone pa naj bo 64x64. To storimo 
v obeh seznamih: Document materials (materiali naše risbe) in Home (knjižnica). 
 
Če želimo material uporabiti na modelu, ga moramo poprej prenesti v risbo. To storimo 
preko modre puščice pod sliko materiala – Adds material to document. Material se iz 
spodnjega okna prenese v zgornje okno. Samo materiali v zgornjem oknu Document 
Materials so na voljo za uporabo v modelu. Če smo vešči dela z Materials Browserjem, 
lahko materiale tudi poljubno popravljamo ali dodajamo nove. 
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TEKSTURE 

Knjižnica materialov je zasnovana na osnovi tekstur, ki se nahajajo v mapi: 
C:\Users\Vesna\AppData\Roaming\CTB\ACAD-BAU 15\MAP  
Na voljo je blizu 300 kvalitetnih slik materialov.  Lahko jih uporabimo za izdelavo novih materialov s tem, da jim 
določamo različne lastnosti. Med teksturami se nahajajo tudi teksture znanih proizvajalcev – npr. Egger za lesene 
dekorje ali Kolpin Kerrock za umetne mase. 
 

 
 

PRIREJANJE MATERIALOV OBJEKTOM 

ROČNO PRIREJANJE 

Materiale, ki so v risbi (Document Materials) priredimo objektom preko ukaza Prednastavitve na ACAD-BAU 
Control baru. Postavimo se na želeno komponento preko Skupine / ACB / … npr. Odprtine / Odprtine –steklo. V 
desnem seznamu vidimo vse lastnosti te komponente (Layer-ja) vključno z materialom. Če material ni definiran, je 
tam kratica n.d. 
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Komponento dvokliknemo, da se odpre pogovorno okno in odkljukamo rubriko Materiali. V seznamu izberemo 
material, ki smo ga poprej prek Materials Browserja umestili v risbo (le ti materiali so izpisani v seznamu). Material 
se samodejno prikaže na objektu. 
 

 
 

SAMODEJNO PRIREJANJE 

 
 

Če smo izdelali zanimivo kombinacijo materialov na določenem elementu 
ali na celotnem objektu, lahko le to shranimo in drugič samodejno naložimo 
prek datoteke LPR. Na ta način lahko izdelujemo hitre barvne variante ali 
pa le te predstavimo stranki. 
Torej v prvi fazi morajo biti vsi želeni materiali prirejeni komponentam na 
prej opisan način. Nato sprožimo ukaz Lastnosti Layerjev shrani prek 
ribbona ACAD-BAU / Layer.  
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Najprej sprožimo opcijo Nastavitve, kjer izberemo za kateri gradbeni element želimo shraniti lastnosti. Npr. če gre 
za zanimivo kombinacijo materialov na odprtinah, potem izberemo le Odprtine. Če bi radi shranili vse materiale 
celega objekta, pustimo odkljukano vse. 

 
 
Preko opcije Shrani se odpre pogovorno okno, kamor vpišemo ime datoteke – ime naj bo čim bolj nazorno, da 
bomo kasneje kombinacijo materialov ponovno našli. Datoteke za shranjevanje imajo končnico LPR. 

 
 
V naslednjem projektu lahko sedaj uporabimo enako kombinacijo, če smo jo poprej shranili. Sprožimo ukaz 
Lastnosti Layerjev naloži prek ribbona ACAD-BAU / Layer. Najprej sprožimo opcijo Nastavitve, kjer izberemo 
katere shranjene lastnosti naj se naložijo. Če nas zanimajo le materiali, odkljukamo Materiali in teksture. 
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Nato prek ukaza Naloži poiščemo prej 
shranjeno datoteko in jo odpremo. Vsi dotični 
materiali se samodejno priredijo objektom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Če želimo še več avtomatike, pa lahko 
nalaganje posameznih definicij (LPR 
datotek) speljemo kar preko ikone na 
paleti. Na ta način so urejene tudi ikone za 
barve pohištva. V Command String 
vtipkamo ^C^C_AO_LAYERLOAD _F 
sledi pa ime datoteke LPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omenjena metoda omogoča res hitro menjavanje variant za renderiranje. Sistem smo si ogledali samo na 
materialih, funkcionira pa za vse lastnosti komponent – torej tudi za barve, prozornost, tipe črt… 

 
 

DATOTEKE KOT BAZA 

Če izdelamo nov material z lastno teksturo, se ob shranjevanju v datoteko LPR vse nastavitve samodejno 
shranijo, tako da je dotični material dostopen kadarkoli z vsemi podpornimi datotekami. Kot baza za nastavitve 
služi datoteka Materiali.dwg, kjer so shranjeni vsi osnovni materiali, ki pridejo z instalacijo. Vsi naši popravki ali 
novo izdelani materiali pa se sproti shranjujejo v datoteko Lastni Materiali.dwg. Obe datoteki se nahajata v mapi 
C:\Users\Vesna\AppData\Roaming\CTB\ACAD-BAU 15\Library. 
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KOTIRANJE 

UVOD 

Za različne načine kotiranja nam ACAD-BAU ponuja 3 ukaze: 

• Ročno 

• Objekti 

• Avtomatsko 
Možno pa je pretvoriti tudi AutoCAD kote ali stare ACAD-BAU kote v nove prek funkcije Kote pretvori. 
 

Ukaz izdela polno asociativne kote na podlagi izbranih 
objektov. Samodejno se  kote prilagajajo merilu, stopnji 
detajliranja in vsem popravkom v modelu. Pri kotiranju ločimo 
primarne in sekundarne objekte. Primarni objekti so tisti, ki se 
dejansko kotirajo (npr zid, plošča, steber in preklada), 
sekundarni pa tisti, ki so nekako vezani na primarni objekt (npr. 
odprtine v zidu, ostali priključeni zidovi, stebri…) Kotiramo 
vedno primarni objekt, sekundarne pa poljubno brišemo in 

dodajamo in kota se avtomatično obnavlja. 
Asociativnost kot se ohranja tudi ob dodajanju novih točk v kotnico. Kadarkoli pa lahko koti odvzamemo 
asociativnost in jo sami urejamo. 
Če objekt kote razstrelimo, dobimo klasične AutoCAD kote. 
Ukaza »Objekti« in »Avtomatsko« lahko izdelata do 4 
kotnice naenkrat. Število kotnic se samodejno 
spreminja s kompleksnostjo geometrije. Lahko pa 
določene kotnice ali njihovo vsebino tudi ročno 
izključimo « (Nastavitev kot, kartonček Kompozicija). 
Kotnice lahko vsebujejo različne kombinacije objektov, 
po pravilih pa naj bi vsebovale: 
1. kotnica - odprtine, stebri in zamiki 
2. kotnica - debeline zidov in prostori 
3. kotnica - zamiki zunanjih zidov 
4. kotnica - zunanja mera oz. celota 
 

ROČNO KOTIRANJE 

Ukaz omogoča izdelavo posameznih kotnic s tem, da sami določimo, katere točke bodo kotirane. Točke 
določamo s pikanjem po objektu ali pa se določijo na podlagi prereza pomožne črte in geometrije. 
S prvo točko določimo izhodišče kotnice, z drugo točko pa njeno usmeritev (horizontalno, vertikalno ali pod 
poljubnim kotom). Usmeritev lahko podamo tudi s klikom na določen objekt risbe (Polyline, Zid…) in kota 
prevzame kot izbranega objekta. 

Usmerjenost pomožnih črt (extension lines) lahko spreminjamo z klikom obeh točk v obratnem zaporedju, saj naj 
bi pomožne črte vedno gledale proti objektu. 
 
S klikanjem nato definiramo točke v kotnici (pomagamo si z iskali OSNAP). Kota se izdeluje sočasno s 
podajanjem točk. Opcije, ki se pojavljajo v ukazni vrstici, so odvisne od kompleksnosti geometrije. Opcija Odprtine 
dodaj omogoča izbor odprtine in njen vnos v koto je avtomatičen. 

 
Možno je tudi podajanje točk po črti z opcijo Prerez. Pri 
tem podamo izhodišče in smer, nato pa izrišemo črto 
prereza. Točke, ki jih je črta prereza sekala, se umestijo 
na kotnico. Črto prereza lahko pokažemo večkrat 
zaporedoma. Poleg točk, ki jih seka črta prereza lahko 
dodatno podamo še nove točke. 
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Ko je ena kotna linija izdelana, lahko dodamo novo kotno linijo z Kotnico 
dodaj in na njej spet nove točke. Odmik med kotnima linijama je 
avtomatski in enak kot pri avtomatskem kotiranju. Točke dodajamo na 
vsako novo kotnico na enega izmed prej opisanih načinov. 
Če že zaključimo z ročnim kotiranjem, lahko tudi kasneje dodajamo nove 
kotne linije prek priročnega menija Koto popravi / Točke dodaj / Kotnico 
dodaj. 
 
 
 

 

KOTIRANJE OBJEKTOV 

Ukaz lahko sprožimo s palete, ali pa izberemo objekt 
v risbi in v priročnem meniju bomo našli opcijo 
»Kotiraj …«. Ukaz omogoča avtomatično izdelavo do 
4ih kotnic za enega ali več objektov naenkrat. 
Najprej izberemo objekt (ali več objektov), ki ga 
želimo kotirati (npr. Zid) in postavimo kotnico na 
poljubno stran objekta. 

 
 
Če je vključen Ortho, lahko postavimo kotnico le na osnovne 
4 strani, drugače pa jo lahko orientiramo pod poljubnim 
kotom. Pri tem je lahko vsebina kote različna, če imamo 
vključeno opcijo »Kotiraj le sekundarne objekte pravokotne 
na kotnico« (Nastavitve kot, kartonček Pravila izdelave). 
 

Če kotiramo poševne elemente, potem je ob izključenem Otrho kotnica vedno vzporedna objektu, ki ga kotiramo. 
 
 
Odvisno od nastavitve »Odmik kotnice« (Nastavitev kot, kartonček Oblika), 
lahko odmaknemo kotnico za podano vrednost ali več od objekta (gledano od 
centralne točke). Če miško objektu bolj približamo, kotnica izgine in se 
ponovno pojavi na drugi strani, ko smo zopet oddaljeni za min. odmik. 
Med izrisovanjem kote imamo 2 možnosti: 
Nastavitve nam odprejo pogovorno okno za nastavitev kot 
Usmeritev nam omogoča določitev kota kotnice. 
 
Avtomatsko kotiranje 

Z ukazom lahko kotiramo celotno zgradbo naenkrat (do štiri kotne 
črte na vsako stran). Program kotira dele zgradbe, ki jih izberemo z 
oknom (podamo 2 vogalni točki). Če objamemo celoten objekt, kotira 
avtomatično na vse 4 strani, če pa objamemo v celoti le del objekta, 
se kotira samo tisti del. 
Čeprav običajno postavi kotnice 
horizontalno in vertikalno pa je ob 
izboru poševne stene kota poravnana z 
zidom. 
Med izrisovanjem kote imamo možnost 
Nastavitve, ki nam odpre pogovorno 
okno za nastavitev kot 
 

 
ZUNANJE KOTE in NOTRANJE KOTE 
Na paleti lahko izbiramo med ukazoma Zunanje kote in Notranje kote, ki v ozadju spremenita nastavitve in s tem 
pohitrita preklop med izdelavo kotnic po obodu ali znotraj objekta. 
Ukaz zunanje kote aktivira vse 4 kotne linije in faktor odmika kotnice 4 – to je primerno za zunanje kote 
(avtomatsko kotiranje ali kotiranje objekta) 
Ukaz Notranje kote aktivira le prvo kotnico in faktor odmika 0 – to je primerno za notranje kote 
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VIŠINSKE KOTE 

UVOD 

Višinske kote je možno vnašati tako v modelnem področju kot v Layoutu. V 
Layout-u so kote vezane na referenčno točko. 
 

VIŠINSKE KOTE V MODELNEM PODROČJU 

V modelnem področju reagirajo višinske za tloris na Z točko 
vstavitve. Glede na to, na kateri etaži oz. nivoju se nahajamo, 
se vnaša prava vrednost v višinsko koto. S spreminjanjem 
parametrov etaže, se avtomatično spreminja tudi vrednost 
višinske kote. Na voljo sta koti za kotiranje zgornjega robu 
plošče (ZRP) ali kombinacija ZRP in ZRT (finalni tlak) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Višinske kote za prerez odčitavajo Y-vrednosti in so namenjene 
kotiranju prerezov, ki so že pretvorjeni v 2D. Imajo lahko različne 
izglede. 
Po izboru ukaza izberemo v risbi najprej referenčno točko – preko 
priročnega menija. S tem določimo točko, ki predstavlja nivo 0.00. 
Vse ostale kote imajo vrednosti vezane na to točko in njen premik 
sproži popravke v vseh vezanih kotah. 

 
Za nastavitev višinskih kot izberemo Nastavitve v priročnem meniju. 

V seznamu izberemo vrsto višinske kote. 
Velikost po: Če je nastavljeno na Prednastavitev, se avtomatično 
povzame prednastavljena velikost simbola višinske kote. Opcija 
Vnos pa nam omogoča ročno nastavitev velikosti kote 
Velikost: Vpišemo faktor povečave višinske kote, če je v prejšnji 
opciji izbran Vnos (npr. 2 pomeni 2x večji simbol). 
Merilo v Layoutu: se nastavlja le v Layout-u in je odvisno od 
merila načrta (5 za 1:50, 10 za 1:100, 20 za 1:200). Pomembno je 
za pravilen izpis vrednosti v višinskih kotah! 
Referenčna točka: izpisane so koordinate podane Referenčne 
točke. Referenčna točka predstavlja nulto višinsko točko na 
prerezu (npr. vrh finalnega tlaka) 
Opis: Vnašamo lahko dodatne opise, če je temu namenjen 
prostor v opisnem bloku. 
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VIŠINSKE KOTE V LAYOUT-U 

 
Pri vnosu višinske kote v Layout mora biti upoštevano 
odgovarjajoče merilo. Izračun merila lahko opravi program. 
Temu služi opcija Merilo v priročnem meniju. Vrednost vpišemo 
in pri tem moramo upoštevati merilo načrta in dejstvo, da je 
enota v Layout-u mm. Za merilo 1:50 tako vpišemo faktor 5 
(50/10), za 1:100 faktor 10 (100/10) in za 1:200 faktor 20! 
Velikost teksta je avtomatična in ne glede na merilo ves čas 
enaka. 
 
 
 

POPRAVLJANJE VIŠINSKIH KOT 

Vse vrednosti višinskih kot lahko naknadno popravljamo – posamično ali pa v skupini. Če spremenimo opisni 
blok, so spremembe vidne tudi na kotah. Npr. dodajanje predpone + ali -. 

NAKLON 

Uvod 
Objekt za opisovanje naklonov omogoča opis naklona v stopinjah ali procentih. 
 
Ukaz lahko pokličemo iz menija, orodne vrstice ali palete. Kot 0 je povzet po 
AutoCAD-u – torej v smeri proti vzhodu. Točke naklona podamo s pomočjo iskala 
končne točke. Tekst naklona ima lahko poljuben odmik. 

OBDELAVA OPISA NAKLONA 

Opcije so podobne ostalim opisnim blokom. Dodana je možnost 
Pokaži naklon kot črto. S tem lahko izključimo izris črte, ki definira 
naklon. Ročaji ostanejo nedotaknjeni. 
 
Izbiramo lahko med različnimi tipi naklonov ali pa dodajamo še 
nove. 

 
 
Če izberemo naklon Z, lahko v izometriji podamo prave 3D točke. 
Naklon se izpiše potem v tlorisu. Na ta način lahko direktno iz slike 
opišemo naklon enokapne strehe. 
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POPRAVLJANJE KOT 

AUTOCAD UKAZI 

ACAD-BAU kote lahko urejamo z večino AutoCAD ukazi, vendar pa moramo biti pozorni, saj lahko zaradi pravil 
ACAD-BAU kot dobimo včasih nepričakovane rezultate. Nekaj posebnosti – če kopiramo ACAD-BAU kote, kopija 
ni več povezana z osnovnimi objekti (ni asociativna). Če premikamo asociativne ACAD-BAU kote je premik 
možen vedno le v ortogonalni smeri od kotiranega objekta (kota se vedno poravna z objektom). Vrtenje ACAD-
BAU kot lahko povzroči izgubo točk, saj je običajno vključena opcija, da se kotirajo le elementi pravokotni na 
kotnico. 
Grips / ročaji 
Preko stranskega ročaja lahko odmikamo kotnico od objekta. Ostali ročaji na posameznih kotah so namenjeni 
premikanju teksta. 

 

ACAD-BAU UKAZI 

Ukaz Kote popravi odpre opcije, ki so različne za različne tipe kot. Večino ukazov za popravljanje najdemo tudi na 
paleti ACB kote ali v priročnem meniju. 
 
Nastavitve – odpre pogovorno okno nastavitev kot, ki jih lahko poljubno spreminjamo 
Tekst – Popravljanje vsebine teksta izbrane kote. Pomembno je, da pokažemo točno na tisto koto v kotnici, 
katere tekst želimo popravljati. 
Točke dodaj – Omogoča vnos dodatnih točk v obstoječo kotnico. Postopek je podoben kot pri ročnem kotiranju. 
Točke klikamo in le-te se dinamično vnašajo v koto. Lahko pa uporabimo tudi opcijo Prerez (glej ročno kotiranje). 
Točke odstrani – s klikom v bližino točke na kotnici, se le-ta odstrani iz kotnice 
Objekt dodaj – Omogoča vnos dodatnih objektov v kotnico. Opcija je na voljo le pri avtomatskem kotiranju in 
kotiranju objektov. Z izborom primarnega objekta (npr. Zid) so vsi sekundarni objekti (npr. Odprtine) že 
avtomatično upoštevani. Zato sekundarnih objektov ne moremo vnašati na tak tip kote, če jih poprej ne 
odstranimo z opcijo Objekte odstrani. Lahko pa dodajamo ostale prostostoječe sekundarne elemente (npr. 
steber). 
Objekt odstrani – iz kote odstranimo točke sekundarnega objekta (npr. odprtine) 
Asociativnost – Če koti odstranimo asociativnost, lahko nanjo bolj vplivamo z lastnimi popravki, vendar pa se 
kota odslej ne bo več samodejno posodabljala v skladu z geometrijo. 
Točko izključi – poljubno točko, ki se je izdelala avtomatično lahko izključimo. Sosednji 2 koti se združita v eno. 
Spodnja slika prikazuje točko, ki jo želimo izključiti in po končanem ukazu je rezultat enak zgornji kotnici na sliki. 

 
Točko vključi – piknemo v bližino izključene točke, ki se v času popravljanja začasno pokaže in točka se 
ponovno aktivira. 
Polje izključi – poljubno koto v kotni liniji lahko izključimo. Po potrditvi ostane na mestu kote luknja. 

 
Polje vključi - piknemo v bližino izključenega polja, ki se v času popravljanja začasno pokaže in polje se ponovno 
aktivira. 
Ponastavi – vse spremembe na kotnici se povrnejo na izhodiščne vrednosti (vsa izključena polja in točke se 
ponovno aktivirajo, premaknjeni teksti se vrnejo na osnoven položaj…) 
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NASTAVITEV KOT 

Z ukazom odpremo pogovorno okno, v katerem nastavimo posebne ACAD-BAU spremenljivke kotiranja. 
Nastavitve so razdeljene na 4 dele: Oblika, Kompozicija, Parametri in Pravila izdelave. Najprej kartonček Oblika: 
 

Stopnja obdelave – vse nastavitve 
lahko izdelamo ločeno za 3 stopnje 
detajliranja: zasnova (1:200), načrt 
(1:100) in izvedba (1:200). Tako se kote 
avtomatično prilagajajo stopnji 
detajliranja 
 
Arhitekturna oblika – aktiviramo 
dodatne opcije oblikovanja kot, ki niso 
možne v AutoCAD-u 
 
Enota – neodvisno od AutoCAD-a 
nastavimo enoto kotiranja 
 
Zaokroži mm – določimo način 
zaokrožanja mm 
 
mm nadpiši – mm se lahko izpišejo kot 
pomanjšan tekst nad koto (varčevanje 
prostora) 
 
meter / cm - če je izbrana ta opcija, se v 

centimetrih izpisujejo le vrednosti manjše od 100 cm. Večje enote se izpisujejo v metrih. 
 
Vejica kot decimalka – namesto pike lahko za decimalko izberemo vejico 
 
Komponenta – izberemo lahko Layer za izris kot 
 
Kotni stil – izberemo stil kotiranja. Tu imamo 2 varianti. Če izberemo ACB_UNFIXED, potem se kote samodejno 
prilagajajo merilu izrisa. Lahko pa za vse 3 stopnje detajliranja izberemo 3 različne fiksne stile (za Zasnovo 
ACB_200_FIXED, za Načrt ACB_100_FIXED, za Izvedbo ACB_50_FIXED. Potem se pri spremembi stopnje 
detajliranja kote samodejno prilagajajo ne samo po velikosti (različnim stilom lahko določimo različne lastnosti). 
Za uporabo v Layoutu imamo na voljo še dodatne 3 stile, saj je tam enota vedno mm in so potrebne druge 
nastavitve. 
 
Odmik kotnice – vpišemo parameter za avtomatičen odmik kot od objekta. Ročaj za odmik ostane na podani 
oddaljenosti, tako da  lahko koto s podanim odmikom odmikamo stran od objekta, proti objekti pa gre le do 
vrednsoti odmika. Odmik 0 omogoča postavitev kote tik ob objekt. 
 

Faktor dolžine zunanjih pomožnih črt - vnesemo faktor za 
dolžino zunanje mejne črte kotnice. 
 
Faktor dolžine notranjih pomožnih črt - vnesemo faktor za 
dolžino notranje mejne črte kotnice. Slika kaže koto s faktorjem 
zunanjih črt na 3 in notranjih na 2. 
 

UCS usmeritev teksta –  
 
Barva teksta in Stil teksta – določimo lahko barvo in stil za tekst, ki mu ročno popravimo vrednost (desni klik / 
Koto popravi / Tekst). S tem so lahko vsi popravki (ki so običajno popačene vrednosti) v risbi poudarjeni. 
 
Točka – Odkljukamo, ali so izključene točke vidne in s katero barvo se v tem primeru izrišejo 
 
Polje – Odkljukamo ali so izključena polja vidna in s katero barvo se v tem primeru izrišejo 
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Za vsako stopnjo obdelave se lahko 
izbere poljubno kombinacijo objektov, ki 
so kotirani na posameznih kotnicah. 
Vendar pa se običajno določene kotnice 
samo izključijo za določeno merilo. Npr. 
v merilu 1:50 se vidijo vse 4 kotnice, v 
merilu 1:100 samo 2 kotnici in v merilu 
1:200 le ena kotnica (celota). 
 
Prednastavitev – gumb omogoča 
ponastavitev vseh vrednosti po DIN 
 
Za vsako kotno linijo lahko aktiviramo: 
Celota – skrajne mere objekta 
Odprtine – okna in vrata 
Raster – točke rastra z natančnejšimi 
nastavitvami na kartončku Parametri 
Zamiki – zamiki zidov 
Osi montažne konstrukcije – osi 
stebričkov pri montažni konstrukciji 
Stebri povezani v nosilni zid – stebri ki 
so vstavljeni tako, da sekajo zid 

Prostori in priključki zidov – točke zidov, ki so priključene na obodni zid 
Luknje v konstrukciji – luknje v plošči ali zidu (utori) 

 
Stopnja obdelave – vse nastavitve lahko 
izdelamo ločeno za 3 stopnje 
detajliranja: zasnova (1:200), načrt 
(1:100) in izvedba (1:200). Tako se kote 
avtomatično prilagajajo stopnji 
detajliranja 
 
Kotiraj osi odprtin– namesto širine 
odprtin se kotirajo njihove osi 
 
Kotiranje širine odprtine – izberemo 
vrsto širine, ki jo želimo kotirati (zidarska, 
mizarska, svetla…) 
 
Kotiranje višine odprtine – izberemo 
vrsto višine, ki jo želimo kotirati 
 
Kotiraj nosilce montažne konstrukcije 
– kotirajo se stebrički montažne 
konstrukcije 
 
Kotiranje višine montažnega elementa 

– izberemo način kotiranja višin v primeru montažnih konstrukcij 
 
Popravki dimenzij odprtin – vpišemo poljuben popravek, ki se upošteva pri vpisu mere v koto 
 
Avtomatsko kotiranje rastra  – omogoči kotiranje starih rastrov (v seznamu izberemo tip) 
 
Geometrija rastra – izberemo kateri del rastra naj se kotira 
 
Točke rastra – izberemo točke rastra, ki naj se kotirajo. Lahko se kotirajo vse točke ali samo tiste ob odprtinah. 
Slika kaže kotiranje točk ob odprtinah.  

 
 
Le raster pravokoten na kotnico – ignorirajo se objekti rastra, ki niso pravokotni na trenutno kotnico 
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Asociativne kote – asociativne kote se 
samodejno obnavljajo ob popravljanju 
geometrije 
 
Poljuben položaj asociativnih kot – 
določimo, ali lahko koto poljubno 
premikamo ali je vezana na minimalen 
odmik od objekta prek nastavitev 
 
Kotiraj sekundarne objekte – določimo 
ali se sekundarni objekti upoštevajo pri 
kotiranju ali ne (npr. okna kot 
sekundaren objekt v zidu, ki je primaren 
objekt) 
 
Kotiraj le sekundarne objekte 
pravokotne na kotnico – sekundarni 
objekti (kot odprtine, priključki zidov, 
stebri..), ki ležijo na zidu, ki ni 
pravokoten na kotnico, se ignorirajo 
 
Zanemari zidove tanjše od – vpišemo 

min. debelino za zid, ki naj se še upošteva pri kotiranju 
 
Upoštevaj nastavitve tipov zidu – Pri kotiranju se upoštevajo nastavitve iz Prednastavitev / Tipi zidov. Gre za to, 
da lahko določene sloje izključimo iz avtomatičnega kotiranja (npr. Izolacijo) 
 
Upoštevaj stebre povezane v nosilni zid – pri kotiranju se upoštevajo stebri, ki so naknadno vstavljeni v 
obstoječi zid in ga s tem prekinejo 
 
Upoštevaj stebre nepovezane v nosilni zid – pri kotiranju se upoštevajo stebri, ki so vstavljeni v zid, kjer smo 
poprej pripravili odprtino in se tako zidu samo dotikajo 
 
Upoštevaj prosto stoječe stebre – pri kotiranju se upoštevajo prosto stoječi stebri 
 
Upoštevaj le pokončne stebre – pri kotiranju se upoštevajo le pokončni stebri 
 
Zanemari stebre s talno površino manjšo od - vpišemo min. talno površino stebra, ki se še upošteva pri 
kotiranju 
 
Enaki parametri kot za stebre veljajo tudi za montažne konstrukcije. 
 
Upoštevaj utore v zidu – pri kotiranju se upoštevajo utori. Dodatna parametra sta zopet enaka kot za stebre. 
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POPIS PROSTOROV 

Program za popis prostorov je pripomoček za izračun, upravljanje in izpis prostorov. Izpis vsebuje vse s prostori 
povezane podatke – npr. številko, ime, tlak, stanovanjsko enoto, namembnost, mere…Izvleček lahko izvozimo v 
program za obdelavo podatkov Excel, Access ali Word. Lahko pa ga kot tabelo potegnemo tudi nazaj v AutoCAD. 

TIPI IZRAČUNANIH POVRŠIN 

 
Realna površina (TFK_REGION_AREA), je vedno 100% površina 
brez vsakih odštevanj in zaokroževanj. Pojavlja se kot atribut pri vnosu 
opisov. Gre torej za ploskev 1 na skici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talna površina je celotna talna površina prostora 
(TFK_AREA_AREA_FLOOR). Lahko ji odštevamo parametre po 
nastavitvah (stebre, odprtine v plošči…) Torej gre za ploskev 1, ki ima 
glede na nastavitve lahko odštete ploskve 2,3 in 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovanjska površina je lahko bruto ali neto. Pri bruto vrednosti ji 
lahko odštevamo parametre po nastavitvah in upoštevamo metrske 
črte v mansardah (TFK_AREA_AREA_GROSS). Ko ji odštejemo % 
(za bruto-neto) dobimo neto stanovanjsko površino 
(TFK_AREA_AREA_NET). 
Bruto stanovanjska površina predstavlja torej ploskev 1, ki ima glede 
na nastavitve lahko odštete ploskve 2,3 in 4 in če je prostor v 
mansardi, se upoštevata še 2 višinski črti. 
Neto stanovanjska površina predstavlja pomanjšano ploskev 1 
(čtrkana črta). Bruto površini je odštet % (razmerje med bruto-neto) 
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TIPI PROSTOROV 

FIZIČNI PROSTOR: Je prostor, ki ga fizično omejujejo 
zidovi ali montažne konstrukcije. Biti mora popolnoma zaprt 
in program jih razpoznava avtomatsko preko ukaza 
Prostore izdelaj. 
 
LOGIČNI PROSTOR: Je logična delitev fizičnega prostora 
na 2 ali več delov. Npr. imamo velik odprt dnevni prostor 
(fizični), ki ga logično razdelimo na kuhinjo, jedilnico in 
dnevno sobo. Za logično delitev je potrebno narisati črto za 
razmejitev, ki se mora na obeh straneh vsaj dotikati (ali 
prečkati) rob fizičnega prostora. Sama črta je lahko 
poljubne oblike. Z ukazom Logični prostori, piknemo na 
izdelano črto, in logični prostori se izdelajo. 
 
UPORABNIŠKA POVRŠINA: Uporabniška površina je 
poljuba ploskev zunaj ali znotraj objekta. Zadostuje, da 
površino obrišemo z zaprtim črtovjem in jo spremenimo v 
prostor z ukazom Uporabniške površine. 
 
 
 
 

 

BOOLEANOVE OPERACIJE 

Vse vrste prostorov lahko obdelujemo z Booleanovimi opreacijami. Kliknemo na 
prostor in izberemo ukaz Booleanove operacije v priročnem meniju. Nato pokažemo 
zaprto črtovje ali krog, katerega površino želimo dodati k prostoru. Če želimo uporabiti 
ostale tipe operacij (odštevanje in presek) izberemo ukaz Booleanove operacije na 
paleti ACB orodja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDNASTAVITVE POPISA 

V ACAD-BAU prednastavitvah nastavimo način izračuna za stanovanjske površine, talne površine in volumen. 
 

Ime – izdelamo in poimenujemo lahko več definicij 
izdelave popisa in kasneje izbiramo, katero bomo 
uporabili 
 
Natančnost izračuna – določimo število decimalk pri 
izračunu vrednosti 
 
1. višinska črta - aktiviramo izris prve višinske črte. 
V 2. polju vpišemo višino in v tretjem procent 
vrednotenja. Višinske črte so pomembne za izračun v 
mansardnih stanovanjih. 
 
2. višinska črta – enako kot 1.viš.črta. 
 
Odštej odprtine v plošči - vključimo odštevanje 
površin odprtin v plošči. V 2. polje vpišemo od katere 
vrednosti naprej to velja. Vnos 0,2 pomeni da se 
odprtine manjše od 0,2 m2 ne odštejejo. 
 

Odštej stebre - vključimo odštevanje površin stebrov. V 2. polje lahko vpišemo od katere vrednosti naprej to 
velja. Npr. vnos 0,2 pomeni da se stebri s  površino manjšo od 0,2 m2 ne odštejejo. 
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Dodaj niše odprtin - vključimo prištevanje niš pri odprtinah. V 2. polje lahko vpišemo od katere vrednosti naprej 
to velja. 
Odštej (neto) - vnesemo procent za razliko med bruto – neto (stanovanjska pov.). Npr. 3 pomeni de se bodo vse 
izračunane površine zmanjšale za 3%. 
 
Omet – vpišemo lahko debelino ometa v cm. Celotna površina se bo zmanjšala za vpisani odmik. Če je obenem 
vnesena tudi vrednost za »Odštej« se bo le ta nanašala na to novo zmanjšano površino (z upoštevanim 
odmikom) 

 
Talne površine računaj – vključimo izračun bruto 
površin 
 
Odštej odprtine v plošči - vključimo odštevanje 
površin odprtin v plošči. V 2. polje lahko vpišemo od 
katere vrednosti naprej to velja. Npr. vnos 0,2 pomeni 
da se odprtine manjše od 0,2 m2 ne odštejejo. 
 
Odštej stebre - vključimo odštevanje površin 
stebrov. V 2. polje lahko vpišemo od katere vrednosti 
naprej to velja. 
 
Dodaj niše odprtin - vključimo prištevanje niš pri 
odprtinah. V 2. polje lahko vpišemo od katere 
vrednosti naprej to velja. 
 
Volumen računaj - vključimo izračun volumnov 
 
Odštej odprtine v plošči - vključimo odštevanje 
volumna odprtin v plošči. V 2. polje lahko vpišemo od 
katere vrednosti naprej to velja. Npr. vnos 0,2 pomeni 
da se odprtine manjše od 0,2 m2 ne odštejejo. 
 
Odštej stebre - vključimo odštevanje volumnov 
stebrov. V 2. polje lahko vpišemo od katere vrednosti 
naprej to velja 
 
Upoštevaj tlake – pri izračunu se upošteva nivo 
finalnega tlaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enota 
Funkcija omogoča združevanje prostorov v posamezne enote – npr. stanovanjske enote. V ACAD-BAU 
prednastavitvah najdemo nekaj že definiranih stanovanjskih enot, ki pa jih lahko še poljubno dodajamo. 
Gre torej za grupiranje, ki poveča preglednost izračuna oz. prikaza prostorov, saj nam lahko program 
avtomatičmo obarva prostore glede na enoto. 
Namembnost 
Funkcija omogoča združevanje prostorov po namembnosti – npr. bivalni prostori, komunikacije, sanitarni 
prostori… V ACAD-BAU prednastavitvah najdemo nekaj že definiranih namembnosti, ki pa jih lahko še poljubno 
dodajamo. 
Tip prostora 
Prostorom lahko določimo tudi tip kot natančnejšo specifikacijo namembnosti. 
Obdelava prostorov 
Če želimo izdelati popis prostorov, moramo v risbi imeti narisan zid, ki omejuje zaprt prostor. Nato izvedemo ukaz 
Prostore izdelaj. Če se geometrijski podatki v risbi spremenijo, izvedemo ukaz Prostore obnovi za obnovitev 
podatkov. 
Program samodejno vnese opise prostorov, kjer so lahko glede na vrsto opisa izpisani podatki kot ime, površina, 
tlak… 
Podatke lahko urejamo s klikom na prostor in Popravi prostor v priročnem meniju. 
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Odpre se pogovorno okno s tremi kartončki: 
 
- PROSTOR: 

Ime – v seznamu izberemo ime prostora. 
Če ustreznega imena ni, ga vtipkamo. 
 
Pripadnost - iz seznamov po potrebi 
izberemo enoto, namembnost in tip 
prostora. 
 
Izračun – Izberemo osnovo (definicijo) za 
izračun vrednosti prostorov. Definicije 
določimo v Prednastavitvah. Za 
Vrednotenje pa vpišemo % vrednotenja 
pri izračunu (npr. balkon se vrednost 
50%) 
 
Številka – vpišemo želeno številko 
prostora, če nam samodejna ne ustreza 
 
Višine -  vsakemu prostoru določimo 
višinske vrednosti za pravilen izračun 
volumna 
 
Prikaz – določimo, kaj se poleg opisa 

prostora še pojavi v risbi. Lahko je to 2D obris prostora, model volumna prostora, prikaz izračuna talne površine in 
stanovanjske površine, računski dodatek (mere, ki so bile pri izračunu uporabljene) za katerega lahko določimo še 
stil in velikost teksta. 
 
- ŠRAFURA: 

Stopnja obdelave – šrafure so lahko 
različne za različne stopnje detajliranja. V 
seznamu izberemo eno izmed stopenj 
(npr. Izvedba 1:50) in nastavimo vrednosti 
ostalih polj, nato preklopimo na 1:100 in 
zopet nastavimo želene vrednosti za to 
merilo. Kasneje se bodo ob preklopu 
stopnje detajliranja na ACB Control baru 
šrafure samodejno spreminjale. 
 
Dodaj/Odštej – določimo kaj se dodatno 
šrafira in kaj se pri šrafiranju zanemari 
 
Tip šrafure – Izberemo lahko šrafuro za 
posamezen prostor, ki jo potem explicitno 
nadziramo, ali pa izberemo eno izmed 
preddefiniranih možnosti šrafiranja (po 
enoti, po namembnosti, po tipu prostora) 
Če imamo določeno eksplicitne šrafure 
potem jim v seznamu Šrafura določimo 
vzorec in v seznamu Barva barvo. 
 

Okvir s širino – namesto šrafure preko celega prostora, se šrafira le robni pas s širino, ki jo določimo. 
 
Odvisna od merila – Šrafura spreminja gostoto v skladu s spreminjanjem merila na ACB Control baru. 
 
- OPIS 
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Vnesi opis – Aktiviramo vnos opisnih 
blokov v izdelane prostore. V seznamu 
spodaj izberemo želeni opisni simbol. 
 
Merilo po – Prednastavitev upošteva 
aktivno merilo risbe, Vnos pa pomeni, da 
sami vpišemo merilo – npr. 0,5 pomeni 
pol manjši opisni blok. 
 
Položaj – določimo položaj opisa v 
prostoru 
 
Odmik – določimo odmik od osnovnega 
položaja 
 
Dodaten opis -  možnost imamo vnesti 
do 2 vrstici dodatnega teksta za opis, ki 
se lahko pojavi v opisnem simbolu (če 
ima definiran atribut TFK_TEXT1 ali 
TFK_TEXT2) ali v izpisu. 
 
 

 

IZPIS PROSTOROV 

- IZPIS 
Seznami – določimo katere sezname prostorov naj 
popis vsebuje. 
 
Oostali seznami - k popisu lahko dodamo še 
sezname odprtin in blokov (simbolov). 
 
Ddodatno - dodamo lahko računske dodatke, opise 
prostorov in uporabniške podatke. Računski dodatki 
služijo kontroli, saj nam program izpiše vse mere in 
formule, ki jih je uporabil pri računanju rezultata. 
 
Šablona - izberemo datoteko, ki služi kot podlaga za 
izpis. Za slovensko verzijo uporabimo POPIS.DTF, ki 
se nahaja v mapi Program Files\ACAD-BAU 
Slovenija\ACB\DTF\386 
 
Izh. datoteka - vnesemo pot in ime datoteke, kamor 
se bodo zapisali rezultati popisa prostorov. 
 

- FILTER 
Na kartončku Filter podamo želene količine za popis. 
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- DATOTEKE 
 
Na kartončku datoteka podamo obliko zapisa 
datoteke in njene nastavitve. 
 
TXT - to vrsto datoteke znajo brati vsi urejevalniki 
tekstov. Možno jo je tudi vnesti v risbo. 
 
CSV - direktno jo bere Microsoft Excel, če nastavimo 
filter na CSV. 
 
RTF - podpira že oblikovan tekst. Beremo jo npr. z 
Microsoft Wordom. 
 
 
 
 
 
 
 

 

NASTAVITVE PROSTOROV 

Opisane nastavitve so prednastavitve, ki se upoštevajo ob prvi izdelavi prostorov. Kasneje lahko te vrednosti 
spreminjamo s popravljanjem preko priročnega menija. 
 
- PREDNASTAVITVE 

Ime – v seznamu izberemo prednastavljeno 
ime za vse izdelane prostore. Če ustreznega 
imena ni, ga vtipkamo. 
 
Pripadnost - iz seznamov po potrebi 
izberemo enoto, namembnost in tip prostora 
za vse novo izdelane prostore. 
 
Izračun – Izberemo osnovo (definicijo) za 
izračun vrednosti prostorov. Definicije 
določimo v Prednastavitvah. 
 
Številčenje – vpišemo prvo številko za 
oštevilčenje prostorov (npr. 5 pomeni, da se 
bodo prostori številčili s 5 in naprej 6,7,8…) 
 
Obdrži obstoječe številke – pri popravljanju 
se ohranjajo številke 
 
Opis – Izberemo opisni simbol 
 

Višine -  prostorom določimo višinske vrednosti za pravilen izračun volumna 
 
Prikaz – določimo, kaj se poleg opisa prostora še pojavi v risbi. Lahko je to 2D obris prostora, model volumna 
prostora, prikaz izračuna talne površine in stanovanjske površine, računski dodatek (mere, ki so bile pri izračunu 
uporabljene) za katerega lahko določimo še stil in velikost teksta. 
 
- ŠRAFURA 
Parametri so enaki kot pri popravljanju prostorov. 
 
- PRAVILA IZDELAVE 
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Zanemari fizične prostore manjše od – nastavljamo velikost 
prostora, ki je potrebna, da se le ta upošteva kot prostor. Če je 
vključena npr. vrednost 1m2, potem se vsi prostori, ki so 
manjši, pri popisu ignorirajo. Na ta način se izognemo, da se 
določene obzidave opor ali konstrukcij, upoštevajo kot prostori 
– se pravi, da se ne označujejo s simboli in izpisujejo v izpisih. 
Slika prikazuje razliko ob upoštevanju ali neupoštevanju tega 
filtra. 

 
Zanemari zidove tanjše od – vpišemo 
min. debelino za zid, ki naj se še upošteva 
pri za definicijo novih prostorov. 
Zanemarijo se lahko zelo tanke stene (npr. 
predelne stene) 
 
Upoštevaj stebre povezane v nosilni zid 
–upoštevajo se stebri, ki so naknadno 
vstavljeni v obstoječi zid in ga s tem 
prekinejo 
 
Upoštevaj stebre nepovezane v nosilni 
zid –upoštevajo se stebri, ki so vstavljeni v 
zid, kjer smo poprej pripravili odprtino in 
se tako zidu samo dotikajo 
 
Upoštevaj prosto stoječe stebre – 
upoštevajo se prosto stoječi stebri 
Upoštevaj le pokončne stebre – 
upoštevajo se le pokončni stebri 
 

Zanemari stebre s talno površino manjšo od - vpišemo min. talno površino stebra, ki se še upošteva. 
Enaki parametri kot za stebre veljajo tudi za montažne konstrukcije. 
 
Upoštevaj utore v zidu – upoštevajo se utori. Dodatna parametra sta zopet enaka kot za stebre. 
 
VOLUMEN / POVRŠINA OBJEKTA 
S tema funkcijama lahko izračunavamo volumen etaže ali objekta oz. površino etaže do meje etaže ali strešnega 
robu. Vsak izračun lahko izdela blok za grafično predstavitev. 
Površina objekta 

Računski dodatek – potek izračuna (preverjanje) 
 
Etaže – nastavimo za katero etažo naj se izračuna 
površina. Če Izračun ene etaže ni vključen se 
izračuna površina celega objekta. 
 
Računaj do – nastavimo kje je meja izračuna: rob 
strehe ali meja etaže. 
 
Izračun lahko izpišemo preko ukaza »Izpis površine 
objekta«. V ukazni vrstici imamo naslednje možnosti: 
 
Nastavitve – Odpre se pogovorno okno za 
nastavitev datotek (enako kot pri popisu prostorov) 
 
Izpis – vnesemo pot in ime datoteke, kamor se bodo 
zapisali rezultati popisa površin. 
 
Predloga - izberemo datoteko, ki služi kot podlaga za 

izpis. Za slovensko verzijo uporabimo POVRSINA.DTF, ki se nahaja v mapi Program Files\ACAD-BAU 
Slovenija\ACB\DTF\386 
 
Predogled – odpre se pogovorno okno s predogledom rezultata 
 
Izberi – če je več objektov, določimo z izborom v risbi katerega želimo izpisati 
Volumen objekta 
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Prikaz – določimo kakšen naj bo grafični prikaz 
izračunanih vrednosti. Izriše se lahko volumen 
celotne zgradbe ali volumni posameznih etaž. 
 
Streho upoštevaj do – nastavimo kje je meja 
izračuna: notranje ali zunanje strešne ploskve. 
 
Opcije izpisa – računski del je lahko skupen ali ločen 
po etažah z opcijo računskega dodatka (mere in 
formule uporabljene pri računanju) 
 
Predogled – omogoča hitri predogled izračuna  
 
Piši datoteko – izračun se zapiše v datoteko 
 
Šablona - izberemo datoteko, ki služi kot podlaga za 
izpis. Za slovensko verzijo uporabimo 
VOLUMEN.DTF, ki se nahaja v mapi Program 
Files\ACAD-BAU Slovenija\ACB\DTF\386 

 
Izh. datoteka - vnesemo pot in ime datoteke, kamor se bodo zapisali rezultati popisa volumnov. 
 
Kartonček Datoteke je enak kot pri popisu prostorov. 
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POPIS KOLIČIN 

CAD-Xchange omogoča poizvedovanje po podatkih izrisanih gradbenih elementov, popisih prostorov, 
simbolih…Podatke lahko prenesemo direktno v Excel ali Access 
Skozi premišljeno uporabo nastavitev lahko pridemo do preglednega sklopa podatkov, kot npr. m3 betona na 
etažo, na objekt ali na izbrane zidove. 
Popis količin z izpisom ali popis prostorov z vsemi pripadajočimi podatki lahko sedaj uporabite direktno. Vse 
nastavitve je možno prilagajati in shraniti. Izdelamo lahko lastne predloge – npr. z glavo podjetja. 
Opis funkcije 

Ukaze za CAD-Xchange najdemo v meniju, na ikonah ali na paleti ACB popisi. 
 
 
 

Primer: 
Narišimo 2 prostora s stenami, okni in vrati. 

 
Označimo vse objekte v risbi z Window ali Crossing. Na paleti ACB popisi 
poiščimo gumb Popis količin. Vsi označeni objekti se prenesejo v okno za popis. 
 
Od tu naprej lahko vse podatke različno prikažemo, ovrednotimo in izvozimo. 
 
V desnem delu označimo enega izmed vnosov in piknimo desni gumb. Iz 
seznama izberemo Nastavitve. 
 

Odprimo kartonček Excel. Odkljukamo »Excel ostane po izvozu odprt«. Tu lahko nastavljamo še ostalo 
oblikovanje pri izvozu – tudi avtomatično poimenovanje datoteke XLS po DWG. Pomembna je tudi nastavitev 
števila decimalk. Zaprimo pogovorno okno z OK. 
 
Še enkrat izberemo enega izmed vnosov z desnim gumbom in v meniju: Izvoz v Excel / Izvoz vseh elementov. 
 
Sedaj se odpre Excel. Datoteka vsebuje vse označene elemente iz risbe z ustreznimi podatki po kartončkih. Vsak 
kartonček vsebuje en gradbeni element, ki ima lahko lastno glavo in nogo. 
Lastne predloge v excel-u 
Za izdelavo lastne predloge lahko uporabite standardno priloženo datoteko SLO_Evaluation.xlt. Tam izvedemo 
vse spremembe in jo shranimo z drugim imenom. 
Za olajšano oblikovanje podatkov je na voljo več prednastavitev. 
 
Sintaksa je <!Spremenljivka> ; npr. <!UserName> 
 
<!UserName>   uporabniško ime 
<!SheetName> ime lista (npr. Zidovi) 
<!Date> datum 
<!Time> ura 
<!DateTime> datum in ura 
<!WorkbookName> ime delovne mape 
<! WorkbookFullName > ime mape in pot 
<!Author> avtor 
<!DwgName> ime risbe 
 
Lahko jih vstavljamo na poljubno mesto na listu ali pa v glavo in nogo. 
 
Spremenljivke položaja tabele 
Sintaksa je <#Table_Name> ; npr. <#Table_Wall> 
 
<#Table_Wall> zidovi 
<#Table_WallLayer> zidni sloji 
<#Table_Window> okna 
<#Table_EdgeWindow> vogalna okna 
<#Table_Door> vrata 
<#Table_Opening> preboji 
<#Table_Framework> montažne konstrukcije in fasade 
<#Table_WallChase> utori v zidu 
<#Table_Pillar> stebri 
<#Table_Beamer> preklade 
<#Table_Extrusion> prosti profili 
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<#Table_Stair> stopnice 
<#Table_Floor> plošče 
<#Table_FloorCover> tlaki 
<#Table_FloorCoverLayer> sloji tlakov 
<#Table_Roof> streha 
<#Table_RoofEdge> napušč strehe 
<#Table_Block> bloki, simboli 
<#Table_Area> površine 
<#Table_Level> etaže 
<#Table_Zone> nivoji 
<#Table_StdLength>uporabniške dolžine 
<#Table_StdArea> uporabniške površine 
<#Table_StdVolume> uporabniški volumni 
<#Table_StdPiece> uporabniški kosi 
<#Table_Railing> ograje 
<#Table_Space> prostori (zasnova) 
<#Table_SpaceBoundary>meje prostorov (zasnova) 
<#Table_SubBlockElement> bloki montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubDoor> vrata montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubFrame> okvirji montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubGlass> steklo montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubMunion> stebri montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_Polygon> poligoni montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubSandwich> polnilo montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubShell> obloge montažne konstrukcije in fasad 
<#Table_SubWindow> okna montažne konstrukcije in fasad 
 
Lahko jih vstavljamo na poljubno mesto na listu. To nam omogoča postavitev več tabel na en list. Če v predlogi ni 
spremenljivke položaja tabele, se le ta vnese na ustrezen list ali pa se generira nov list. 
Glava in noga v Excelu imata 3 področja (levo, sredinsko in desno) 

Če želimo npr. vnesti seznam zidov in seznam zidnih slojev na en list, potem 
vnesemo oznaki 
<#Table_Wall> in 
<#Table_WallLayer>v tabelo. 
 
V glavo vnesemo oznake za 
ime datoteke, datum, logo … 
 
Na ta način lahko izdelamo 
poljubne predloge, ki so vezane na specifičen projekt ali podjetje. 

Priprava podatkov 
Pri popisu lahko prenesemo vse podatke risbe v 
seznam. V večini primerov pa vsi detajli niso potrebni 
oz. je potrebno nekatere podatke sešteti, druge pa le 
primerjati. Vse to lahko spreminjamo v nastavitvah za 
popis. 
Odpre se pogovorno okno, ki ga lahko aktiviramo tudi 
ob izvozu podatkov, vendar pa takrat ni kartončka 
»Pogoji popisa količin za zidove«. 
 
Na kartončku »Konfiguracija stolpcev« lahko v 
seznamu izberemo poljuben gradbeni element npr. 
Zid. V spodnjem oknu se nato pokažejo vsi podatki, 
ki so za ta gradbeni element na voljo. 
Najpomembnejši pri popisu so stolpci Seznam (prikaz 
podatka v oknu popisa), Datoteka (izvoz podatka v 
datoteko) in Način (primerjava ali seštevanje 
podatkov). 
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Če dvokliknemo posamezno vrstico (npr. Ime) se odpre manjše okno, 
kjer lahko prej opisane opcije vključimo ali izključimo. Nadziramo lahko: 
»Prikaz v seznamu« (na ekranu) ali 
»Izpis v datoteko« (Excel ali Access datoteka). 
»Upoštevaj za izdelavo pozicij« pomeni, da se v primeru različnih vnosov 
(v tem primeru imena) izdela druga pozicijska številka.Ostale opcije pri 
vnosih brez enote niso na voljo. 
Izberite vrstico Sredinska dolžina in dvokliknite, da se odpre pogovorno 
okno. Ker ima sredinska dolžina enoto, se lahko sešteva, če so ostale 
primerjane lastnosti enake. Če ne želimo seštevanja, potem nastavimo 
opcijo na Primerjanje. 
 
Na primer: Ime, Številka pozicije in Etaža so nastavljene na Primerjanje, 

Sredinska dolžina, Površina in Volumen pa na seštevanje. Če bi bili prvi trije parametri enaki, potem se dolžine, 
površine in volumni seštevajo. Ker pa ima vsak element drugo številko pozicije, se izpišejo vsi. 
 
Sedaj pa iz obdelave izvzamemo Pozicije in Sredinsko dolžino. V tem primeru dobimo seštevke površin in 
volumnov vseh različnih tipov zidu. 
V seznamu Knjižnica imamo na voljo shranjevanje sklopov nastavitev pod različnimi imeni, za njihovo kasnejšo 
uporabo. 
Izvoz v ms-access 
Izvoz v Access izdela kompletno bazo podatkov MDB z možnim imenom risbe ali poljubnim drugim imenom. 
Način osveževanja podatkov se določi v Nastavitvah. Podatki se lahko prepisujejo, osvežujejo ali delno 
osvežujejo. 
Popis 
ACAD-BAU omogoča uporabniku enostaven in pregleden izpis količin za kalkulacije, ki jih je potrebno priložiti 
projektu. Pri tem se upoštevajo vsi ACAD-BAU objekti in dodatno tudi AutoCAD objekti (volumen, površina, 
dolžina ali število). 
ACAD-BAU objekti so v popis vključeni avtomatično. AutoCAD objektom (črtam, ploskvam ali polnim objektom-
SOLID) pa moramo pred tem dodeliti količinske lastnosti z ukazom »Priredi količinske lastnosti« s palete ACB 
popisi. Pri tem podamo izbranemu objektu ime in opis, ter želeni podatek (npr. dolžina). 
Vsem objektom v risbi lahko dodelimo tudi avtomatične številke pozicij. S tem dosežemo enotno oštevilčenje in 
urejenost, tako v risbi, kot v pisni dokumentaciji. 
Zidovi in zidni sloji 
Za volumen in površino imamo 3 možnosti izračuna: 

Bruto volumen/stenska površina (brez odštevanja) 
Pomeni površino ali volumen osnovne oblike brez odprtin, utorov ali rezanja. 
 
 
Neto volumen/stenska površina (odšteto po nastavitvah) 
Pri rezultatu so upoštevani dodatni pogoji popisa količin za zidove, ki ga nastavimo na ACAD-BAU / 
Popis količin / Nastavitve popisa na kartončku Pogoji popisa količin za zidove. 
 
 
Volumen/Stenska površina (model) 
 
 
 

Zadnji dve vrednosti pri zidovih 
predstavljata tlorisno površino. 
Bruto tlorisna površina (brez odštevanja) 
Tu se upošteva celotna tlorisna površina, 
ki je nastala na začetku pri risanju. 
Tlorisna površina (model) 

Če se 
naknadno 
vstavi npr. 
vrata se 
njihova 
projekcija 
odšteje od 

skupne površine, medtem ko ostane bruto tlorisna površina nespremenjena. 
Številke pozicij 
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Zgornji del pogovornega okna nastavitev je namenjen 
izdelavi pozicijskih številk. V seznamu Objekt lahko 
izberemo objekte, ki se označujejo. To so lahko vsi 
objekti (Vse pozicije) ali pa posamezni objekti. 
 
Predpona - Pri označevanju pozicij lahko oznaki 
vsakega objekta dodelimo predpono (npr. O za okna, 
V za vrata). 
 
Številčenje po etažah - v tem primeru se v oznako 
pozicije zapiše tudi številka etaže (namesto V1 se 
izpiše V0.1 – če gre za vrata v pritličju). 
 
Izdelaj pozicijske številke - Številčenje za posamezen 
objekt iz seznama je vključeno, kadar je kljukica v 
polju »Izdelaj pozicijske številke«. Če želimo označiti 
samo okna, potem izberemo v seznamu »Vse 
pozicije« in odstranimo kljukico. Nato izberemo iz 
seznama Okna in zopet vključimo »Izdelaj pozicijske 

številke« za ta element. Za predpono v tem primeru vpišemo O. 
 
Vsak objekt ima lahko svoj simbol v poljubnem 
merilu. Če ponovimo izdelavo številk pozicij, 
vidimo spremembe, ki smo jih opravili v 
nastavitvah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPORABNIŠKI PODATKI 

Projekt izdelan z ACAD-BAU-om je skupek arhitektonskih elementov. Ti elementi so predstavljeni geometrično v 
risbi. Ob nadaljnji obdelavi projekta pa je potrebno posamezne elemente še nadalje specificirati. Za tak opis so 
potrebni atributi kot: proizvajalec, cena, material... 
V tej verziji ACAD-BAU-a je zelo enostavno posameznim elementom prirediti uporabniške podatke in jih kadarkoli 
pregledati ali popravljati. 
 
Uporabniška baza podatkov: 
ACAD-BAU vsebuje dinamično bazo podatkov, ker jo lahko kadarkoli spreminjamo in popravljamo. Shrani se 
skupaj z DWG risbo. 

 
Struktura podatkov: 
Ime proizvajalca, cene, barve...so atributi, ki tvorijo skupaj z dialognim 
oknom strukturo podatkov. Vsaka struktura ima svoje ime in pripadajoče 
dialogno okno, kjer lahko podatke popravljamo. Obseg strukture je omejen 
le z velikostjo dialognega okna na ekranu. 
 
Atributi: 
Atribut, kot najmanjši del baze podatkov vsebuje ime, tip podatka, 
vrednost in sklop parametrov, ki kontrolira popravljanje vrednosti atributa 
(min. in max. vrednost...). 
 
Oblikovanje: 
Oblikovanje omogoča logično razporejanje podobnih atributov, vnašanje 
informativnih tekstov... 
 
 

Ime - vnesemo ime strukture podatkov 
 
Definiraj - odpre se dialogno okno za definiranje atributov. Tu določimo atribute in izgled uporabniškega 
dialognega okna. 



211 

Atribut - vnesemo ime novega atributa. Če 
imamo kurzor v oknu na nekem že 
definiranem atributu, ga v tem primeru 
preimenujemo. Novo definiran atribut ima je 
nastavljen kot tekstualni. Če želimo 
spremeniti tip atributa, ga izberemo v 
spodaj ležečem polju. Različni tipi atributov 
kontrolirajo kasnejše popravljanje podatkov. 
 
Celo število - število brez decimalk (npr. 
število komadov...) 
 
Decim. št. -  realno število z decimalnimi 
mesti. Oblikuje se glede na ACAD-BAU-ovo 
nastavitev natančnosti izpisa decimalk. 
 
Log. vredn. - vrednost z dvema možnostma 
(Ja in Ne,  Vključ. in Izključ.) 
 
Poljuben tekst - omogoča vnos teksta do 

254 znakov 
 
Alternat. - vrednost atributa izbiramo med podanimi alternativami. Alternative podajamo ločene z vejico. 
 
Datum - Omogoča vnos datuma 
 
Konstanta - Vrednost atributa se običajno shrani skupaj z enim ACAD-BAU-ovim objektom. Če pa vrednost 
shranimo kot konstanto se shrani v strukturo podatkov in vsi objekti, ki so s to strukturo povezani dobijo tako 
enako vrednost za ta atribut. (npr. da je proizvajalec za vse stopnice isti) 
 
Kontrola - To polje odpre pri definiciji atributa dialogno okno kontrol za vse tipe razen za logične vrednosti in 
datum. Tu posamezen atribut nadalje definiramo. 
 

Kontrola - poljuben tekst: 
 
Max. dolž. - omejimo lahko dolžino teksta. 
 
Prazno polje ni možno - pomeni da moramo to podatkovno polje vedno izpolniti 
 
Le črke - ne dopušča vnosa števil 
 

 
Kontrola - celo število: 
 
Ni nič - vnos števila nič ni možen. Vnesti je treba vrednost, ki ni enaka 
nič. 
 
Ni negativno - vnos negativne vrednosti ni možen 
 
Ni pozitivno - vnos pozitivne vrednosti ni možen 
 

Minimum - določi minimalno vrednost. Vnos manjši od te vrednosti ni možen. 
 
Maximum - določi maksimalno vrednost. Vnos večji od te vrednosti ni možen. 

 
Enota - vnesemo enoto kot npr. kom., m, m2... 
 
Kontrola - alternative 
V okence vnesemo možne alternative, ki jih med seboj ločimo z vejico 
 
 
 
 

Vrednost - omogoča vnos stalne vrednosti.Določimo vrednost konstantnega atributa ali preddefinirano vrednost 
za nekonstantne atribute. 
Dialog - omogoča predpregled bodočega okna za uporabniške podatke. 
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Vstavi - omogoča vnos prej odstranjene vrstice na novo lokacijo, kjer se nahaja kurzor 
Odstrani - briše vrstico, kjer se nahaja kurzor 
Stolpec - vsi od tu navedeni atributi bodo poravnani v stolpec dokler ne vnesemo Konec bloka. Če okno Opis ni 
prazno, bo celoten blok uokvirjen in bo dobil naslov iz Opisa. 
Vrstica - vsi od tu navedeni atributi bodo poravnani v vrstico dokler ne vnesemo Konec bloka. Če okno Opis ni 
prazno, bo celoten blok uokvirjen in bo dobil naslov iz Opisa. 
Konec bloka - konča blok stolpca ali vrstice. 
Tekst. vrstica - vnese tekst vpisan pod Opis v dialogno okno 
Prazno polje - vnese prazno vrstico 
Komentar - vnese vrstico s komentarjem vpisanim pod Opis. Komentarji ne vplivajo na izgled dialognega okna. 
Format - vključi prikaz formata v osrednje okno 
Komentar - vključi prikaz komentarjev v osrednje okno 
Priredi - Izbrano strukturo priredimo enemu ali več objektom, ki jih pokažemo v risbi. 
Preimenuj - strukturi podatkov damo novo ime 
Briši - izbrano strukturo podatkov briše 
Naloži - naloži shranjeno strukturo podatkov z diska. Strukture podatkov so shranjene s končnico .UDB v 
direktorij, ki ga določimo s spremenljivko ACB_UDB (set ACB_UDB=c:\ACB5\UDB_WIN) 
 
Shrani - shrani izbrano strukturo podatkov. Strukture podatkov so shranjene s končnico .UDB v direktorij, ki ga 
določimo s spremenljivko ACB_UDB (set ACB_UDB=c:\ACB5\UDB_WIN) 
 
Podatke popravi 

Izbrati je potrebno enega ali več objektov iz risbe, ki vsebujejo strukture 
podatkov. Za izbran objekt se izriše prej definirano okno, kamor vnesemo 
podatke. 
 
Vse objekte z upor. podatki - izbere vse objekte, ki vsebujejo 
uporabniške podatke. Z gumbom Popravi se posamično odpirajo okna 
podatkovnih struktur, ki jih izpolnjujemo. 
 
Izberi izmed obj. z upor. podatki - v risbi izberemo enega ali več objektov 
z uporabniškimi podatki. 
 

Išči po nastavljenih upor. podatk. - odpre dialogno okno 
za izbiro podatkovnih struktur. Tu lahko nastavljamo tudi 
filtre iskanja. 
 
Vzorec - omogoča globalno iskanje struktur podatkov z 
Jokerji (*) 
 
Cela števila - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo cela 
števila, kot konkretno vrednost ali kot interval 
 
Decimalna števila - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo 
decimalna števila, kot konkretno vrednost ali kot interval. 
 
Polj. Tekst - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo tekst ali 
vzorec teksta. 

 
Alternative - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo alternative 
 
Datum - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo datum 
 
Log. vrednost - omogoča izbor atributov, ki vsebujejo logično vrednost (npr. Da in Ne) 
Opisni blok dodeli 
Omogoča izpis uporabniških podatkov v bloku. Prej pa poleg uspešno prirejene podatkovne strukture 
potrebujemo 
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OPISI OBJEKTOV 

Pri projektiranju nam vzame opisovanje objektov 
precej časa. Temu pa se je možno izogniti z 
avtomatičnim opisovanjem. Že med risanjem lahko 
objektom dodelimo opis. Opisni bloki se samodejno 
obnavljajo glede na spremembe objekta, mu sledijo, 
če ga premikamo in se prilagajajo merilu. Opise lahko 
enostavno popravljamo – oz. nastavljamo parametre, 
ki se izpisujejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVACIJA OPISA 

Za aktivacijo opisa se pomaknemo na zadnji 
kartonček Opis.Aktiviramo opcijo Vnesi opis. Sedaj 
postanejo tudi ostale opcije aktivne. Različne vrste 
opisov lahko izbiramo v zavesnem meniju. 
 
Merilo po – Prednastavitev upošteva aktivno merilo 
risbe, Vnos pa pomeni, da sami vpišemo merilo – 
npr. 0,5 pomeni pol manjši opisni blok. 
 
Položaj – izberemo želeno stran postavitve opisnega 
bloka 
 
Odmik – Podamo dolžino odmika opisnega bloka od 
objekta 
 
Dodaten opis – podajamo lahko poljuben tekst k 
opisu (odvisno od definicije opisnega bloka 
 
 

Prikazan je opis brez odmika in z odmikom 10 enot. Seveda lahko 
položaj opis premikamo tudi z ročaji. V tem primeru se ob premikanju 
objekta (zidu) ohranja relativni položaj opisa glede na objekt. 
 
 
 
 

SPREMINJANJE OPISA 

Za spremembo vsebine opisnega bloka odpremo Prednastavitve in 
izberemo Tipi opisov objektov. Tu najdemo definicije opisov za 
vse objekte. 
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Izberimo Opise zidov in dvokliknimo na opis Sloji zidu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tu lahko spreminjamo simbol opisa. V seznamu je 
izpisanih tudi vseh 12 opisnih blokov (za vse 4 
usmeritve (levo, desno, zgoraj, spodaj) in 3 stopnje 
detajliranja) 
Izgled opisov pri izvedbi: 

 
Izgled opisov pri zasnovi: 

 
 

 
Za popravljanje vseh 12 opisnih blokov se postavimo 
na kartonček Atributi. Da poteka popravljanje 
hitreje, lahko vključimo filter za prikaz Le različnih 
atributov, ki pa se potem pojavljajo v različnih 
usmeritvah in detajliranju. 
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V začetni fazi je samemu artibutu dodeljena enako poimenovana spremenljivka, ki pa jo lahko poljubno 
spreminjamo tako da jo dvokliknemo. 
 

Odpre se pogovorno okno Oblika. Tu najprej 
izključimo opcijo Atribut uporabi spremenljivko z istim 
imenom. Sedaj lahko odpremo seznam, kjer so na 
voljo vse možne spremenljivke za ta tip objekta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsaki spremenljivki lahko definiramo tudi obliko izpisa. 
Izbiramo enote (npr. meter), prikaz številk kot v AutoCAD-u in natančnost s 
poljubnim številom decimalk. 
Funkcija zaokrožanje se aktivira, če izberemo prikaz števil kot v ACB kotah. V 
tem primeru lahko uporabljamo še dodatne opcije, ki so na voljo tudi pri 
kotiranju – npr. nadpisovanje decimalk, izpis meter/centimeter (številke so v m 
če je mera večja od 1 metra, drugače pa v cm) in ločevanje decimalk z vejico. 
 
 
 
 
Podoben sistem je na voljo tudi za izpis kotov. 
 
 
 
 
 
Pred števila lahko dodajamo poljubne predpone (npr. + ali – pred višinske 

kote) ali pripone (npr. % oz.  za izmerjenim naklonom) 
 
 
 
 

VARIANTE OPISA 

Za različne potrebe, si lahko pripravimo več variant opisov. Na desni 
strani kliknemo z desnim gumbom miške in izberemo Nov iz 
priročnega menija. Vnese se nova definicija. Popravljamo jo z 
dvoklikom, kot je bilo prej opisano. Atributom dodelimo nove 
vrednosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direktno urejanje opisa 
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Ker so na voljo 3 stopnje detajliranja, lahko za vsako posebej določimo opisne bloke in s tem spreminjamo izgled 
opisov ob spremembi prikaza na ACB Control baru. 
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. 
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SITUACIJA 

Obdelavi situacije je namenjen poseben sklop ukazov na Ribbonu, 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. 
 

 
 
Urejanju situacije sta namenjeni 2 novi pred definirani etaži: Situacija in Zunanja ureditev. Situacija je 
namenjena bolj tehnični obdelavi, zunanja ureditev pa bolj splošnemu načrtu tlakovanja in ozelenitve. Lahko 
uporabljamo tudi samo eno izmed obeh – tehničnih razlik med njima ni. 
 

 
 

VSTAVITEV PODLOGE 

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. To pomeni, da se velikost podloge precej zmanjša in 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. 
 
Postopek je torej naslednji.  
Odpremo geodetovo podlogo v AutoCAD-u, da odstranimo vse dele risbe, ki jih ne bomo potrebovali, da ne bomo 
po nepotrebnem preveč obremenjevali naše risbe. 
Postavimo se na etažo Situacija 

Z ukazom na Ribbonu Podloga / Podlogo vnesi, poiščemo prečiščeno geodetsko 
podlogo. 
 
Na ekranu zagledamo predogled podloge in začnemo s procesom izravnave.  
Da uskladimo merilo in želeni kot rotacije se orientiramo na neko znano mero na 
podlogi – nor. stranica fasade. 
S točkama 1 in 2 podamo rob znane mere 
Nato postavimo točko 1 na želeni položaj v naši risbi 
Kot rotacije – če ga piknemo v desno stran se bo prej pokazani rob 1-2 poravnal 
horizontalno, če stisnemo Enter pa obdržimo originalni kot rotacije 
Merilo - podamo pravo mero robu 1-2. Če vemo pravo dolžino v cm, jo vpišemo. Če 

stisnemo Enter pa obdržimo originalno merilo. 
Izrez podamo s točkama 4 in 5 podamo, se pravi obkrožimo del podloge, ki naj bo prikazan  
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Če smo v katerikoli fazi vnosa storili napako, jo lahko naknadno urejamo prek ukaza na Ribbonu Podloga / 
Podlogo poravnaj. Ali pa spremenimo parametre podloge v oknu Properties. 

 
 
Če pogledamo v mapo, kjer smo imeli shranjeno podlogo, sta sedaj tam 2 datoteki. Original ima v imenu datoteke 
dodan #Backup, nova prečiščena datoteka pa ima precej manjšo velikost. 
V procesu čiščenja se: 

• Podloga premakne v koordinatno izhodišče 0,0 

• Vsi elementi se projicirajo na osnovno ravnino in imajo Z=0 

• Vsi elementi se prestavijo na Layer 0, ohranijo pa svoje lastnosti (barve, tip črte…da so še vedno 
prepoznavni. Prazni Layerji se zbrišejo 

• Vsi stili se ponastavijo na Standard. Odvečni stili se brišejo 

• Manjkajoče tipografije se nadomestijo z obstoječimi 

• Prečistijo se ostali neuporabljeni elementi risbe 
 

VRIS PARCEL, OBJEKTOV IN UREDITVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na podlogo vrišemo najprej parcelno mejo, sosednje površine in prometne površine.  
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Vsaka površina ima svoje nastavitve, do katerih dostopamo pred risanjem ali kasneje z dvoklikom. Na kartončku 
lastnosti vpišemo podatke o površini : 

Občina – vpišemo občino 
Parcelna številka – vpišemo številko parcele 
Lastnik – vpišemo lastnika 
Opis – podamo opis 
Kategorija – podamo ustrezno kategorijo površine 
Namembnost – podamo namembnost površine 
Površina iz katastra – vpišemo uradno površino iz 
katastra, saj se le ta lahko malenkost razlikuje od te, 
ki jo program sam izračuna po podlogi. Za vse 
izračune se upošteva uradna površina. 
Stopnja obdelave – izberemo za katero merilo 
izbirano nastavitve 
Obroba – vključimo izris obrobe 
Širina – če je omogočena širina vpišemo mero 
Odvisno od merila – širina obrobe se samodejno 
prilagaja merilu 
Material – izberemo Layer za izris obrobe 
Delno polnilo – odkljukamo, če želimo delno obarvati 
površino 
Širina – vpišemo širino robu barvanja 

Neodvisna od merila – rob barvanja se z merilom ne spreminja 
Material - izberemo Layer za izris polnila 
 
Kartonček opis je enak kot pri ostalih gradbenih elementih. 
 
Nato dodamo objekte, ki jih ločimo na obstoječe (stanovanjske, poslovne, javne), načrtovane in tiste namenjene 
rušenju. Za vsak objekt se samodejno izračuna površina, dodamo pa lahko še podatke, kot so ime objekta, 
številka in lastnik 

 

648/26

Janez Novak

10.00m2

Bizovik

SPB
468/26 a

Janez Novak
10.00m2

Bizovik
649

Franc Dolenc
10.00m2

Bizovik

19.50m2

Bizovik

369/85
Franc Dolenc

10.00m2

Stanovanjska vila
369/85

Mercator
10.00m2

trgovina
369/85

občina Škofja Loka
10.00m2

Šola

10.00m210.00m2
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Ime – podamo ime stavbe 
Številka – podamo številko stavbe 
Lastnik – vpišemo lastnika 
Tip – podamo tip stavbe: obstoječe (stanovanjske, 
poslovne, javne), načrtovane, za rušenje 
Stopnja obdelave – izberemo za katero merilo 
izbirano nastavitve 
Obrobo prikaži – vključimo izris obrobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebej označimo še predele s služnostnimi pravicami. Vsak ukaz izdela lasten objekt z lastnostmi (barve, 
šrafure, tipi črt…), ki so povzete natančno po DIN 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. Za opis uporabimo v tem primeru Oznaka parcele s FZ 
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SITUACIJA 3D 

Objekte v situaciji lahko izrišemo tudi kot 3D modele. Gre za princip identičen risanju streh, zato si ključne 
napotke za izdelavo poglejte v tem poglavju..  

 
Ločimo naslednje vrste stavb: 

• Dvokapna 

• Avtomatična 

• Enokapna 

• Ravna 

• Ločna 

• Profilirana 
 
 

VARIANTE STAVB 

Seveda ima vsak tip stavbe lahko zelo različne izpeljanke. 
 
Dvokapna stavba je lahko klasična ali pa ima na čelnih 
stranicah zatrepe oz. čope. Lahko je tudi v obliki 
mansardne strehe, ki na določeni višini menja naklon z 
opcijo naklona tudi na čelnih stenah. 
 
 
 
Avtomatična stavba se vedno izriše z enakomernim 
naklonom na vseh straneh. Kasneje lahko prek ukaza 
Popravi robove avtomatične stavbe na posameznih 
stranicah naklone izključimo in dobimo tako 
poenostavljene izvedbe do dvokapne in enokapne 
stavbe. 
 
 
Enokapna stavba ima za streho vedno enokapnico. Pri 
tem pa je pomemben samo položaj slemena. Sleme se 
vedno izriše med prvima pokazanima točkama, zato 
moramo že ob risanju paziti, v kateri točki začnemo. 
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Ločna stavba ima lahko poljubno višino loka. Če je 
višina loka enaka polovici stranice, dobimo polkrožno 
streho. Seveda pa je ob risanju pomembno, v katero 
smer je obrnjeno sleme. Menjamo ha s pritiskom na 
presledek. 
 
 
 
 
Profilirana stavba omogoča izris po predkonstrukciji. 
Pri tem uporabljamo 2 predkonstrukciji: zaprt Polyline 
za tloris in odprtega za stranski profil. Vsak stranski 
profil je lahko raven, ali pod naklonom. S kombinacijami 
pridemo lahko do vseh bolj nenavadnih in organskih 
objektov. 
 
 
 
 
 

 
 

NASTAVITVE STAVB 

V nastavitvah je prvi kartonček Velikost praktično enak kartončku ob izrisu strehe enakega tipa. Različen je le 
predogled in pa nastavitev za višine. 

Izhodišče – nivo na katerem je stavba izrisana 
Višina do napušča – višina zidov do roba napušča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartonček Splošno omogoča vpis podatkov o stavbi, enako kot za 2D stavbe. Desni del pa je namenjen prikazu v 
različnih merilih z aktivacijo različnih učinkov in senc. 
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Stopnja obdelave – podamo nastavitve za izbrano 
merilo 
Površinsko polnilo – vključi barvanje stavb 
Površinska šrafure – upošteva tudi vektorsko 
šrafuro, če je ta del definicije 
Nianse površin – aktivira odtenke za površinsko 
polnilo na osnovi vpadne svetlobe 
Maksimalno svetla niansa – vpišemo procent 
spektra, ki naj se uporabi (npr. 100% bo vključevalo 
spekter do najsvetlejšega odtenka) 
Maksimalno temna niansa – vpišemo procent 
spektra, ki naj se uporabi (npr. 50% bo vključevalo 
spekter do polovično temnega odtenka) 
Položaj sonca – iz seznama izberemo tip sonca 
Horizontalni kot – podamo horizontalni kot vpadne 
svetlobe 
Vertikalni kot - podamo horizontalni kot vpadne 
svetlobe 
 
 

Kartonček Opis je identičen kot pri ostalih elementih. 

AVTOMATIČEN IZRIS 

Določeni tipi stavb omogočajo avtomatično izpeljavo na osnovi zaprtih Polyline-ov ali drugih objektov. Kadar je 
osnova pravilen pravokotnik, lahko izpeljemo dvokapne, ločne, avtomatične ali enokapne stavbe. Vse stavbe se 
izrišejo z enakimi višinami, smer slemena pa poteka po daljši stranici. 

 
Iz poljubnega zaprtega tlorisa (nepravilni štirikotniki in drugi mnogokotniki) pa lahko izpeljemo avtomatične ali 
ravne stavbe. Višina je povsod enaka, pri avtomatični stavbi pa je na vseh stranicah enak tudi naklon. 

 
Za avtomatičen izris zadostuje izbor vseh zaprtih objektov z oknom (točki 1 in 2) preko opcije Izpelji, ki se ob 
omenjenih ukazih izpiše v ukazni vrstici. 
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Če se dve stavbi medsebojno prekrivata, so izrezi avtomatski. Torej se volumni stavb ne podvajajo. Na ta način 
lahko izdelamo kompleksnejše oblike, ker jih lahko sestavimo iz bolj enostavnih. Vsi gradniki kompleksa so še 
vedno samostojne stavbe, tako da jih lahko ločeno urejamo (ročaji ali prek pogovornega okna) ali premikamo. 

 

IZREZOVANJE STAVB 

Za nadaljnje detajliranje je možno v stavbo izrezati 
luknjo po poljubni obliki z ukazom na Ribbonu 
Situacija / Stavbe / Izrez. Le ta lahko sega po celi 
višini stavbe ali samo delno in ima poljubno izhodišče. 
Lahko jo tudi zavrtimo v prostoru za izdelavo 
prehodov ločnih oblik.  
 
 
Nastavitve omogočajo spreminjanje: 
Izhodišče – položaj spodnje točke izreza 
Višina – višina izreza 
 
Če želimo izrez videti kot 3D model za lažjo 
predstavo, ga vključimo na QAT / Osnovne 
nastavitve / Osnovne nastavitve / Prikaži utor v 3D 
 

 
Vrtenje v prostoru omogoča ukaz Rotate3D. Podamo 
os vrtenja in kot. Še prej pa preverimo, da ima izrez v 
Properties nastavljeno Prosti kot na Yes. 
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S predstavljenimi opcijami lahko izdelamo kompleksnejše sestave objektov. 

 

BIM OBJEKT IN SITUACIJA 

Izris na etaži situacija lahko prikaže tudi shematski del našega BIM objekta in se s 
spremembami tudi sproti posodablja. Vnašamo lahko klasičen Tloris ali pa zazidani 
del z ukazom Zazidana površina. Slednji osveži tudi izračun na opisu parcele in 
preračuna FZ (faktor zazidanosti). Ne glede na detajliran izris tlorisa (slika levo), je 
zazidana površina vedno prikazana shematsko (slika desno). 
 
 
 

    
 
Prikaz na etaži situacija lahko poljubno kombiniramo: samo tloris ali tloris + zazidana površine. 
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ZAZIDANA POVRŠINA  

Zazidana površina se izriše samodejno po zunanjem obodu plošč in zidov. Pravila pa lahko tudi spremenimo. 
Prikaz je v osnovi obarvan po DIN standardu in vsebuje opis. Dodatne možne opcije nastavljamo prek dvoklika.  
 

 
 

Ime – podamo ime zazidane površine, ki se pokaže 
tudi v opisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravila izdelave – nastavimo vsa pravila za 
samodejno izrisovanje zazidane površine. 
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88.00m2
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88.00m2
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Potrdilo – izriše grafično preverjanje izračuna 
zazidane površine. Nastavitve izdelamo za vsako 
merilo posebej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartonček Opis je identičen kot pri vseh ostalih objektih. 
 
 

TLORIS 

Tloris se v osnovi zriše kot navaden 2D načrt od zgoraj, tako da vidimo črtni načrt strehe. Ker pa gre za načrt, ga 
lahko kot takega popravljamo na vse znane načine (prek dvoklika) in s tem vplivamo na prikaz. Lahko ga 
kombiniramo z zazidano površino, lahko pa ga vstavimo ločeno. Ker ne gre toliko za tehnični prikaz in dopušča 
več možnosti je mogoče bolj uporaben za načrt zunanje ureditve, kjer se posvetimo predvsem izrisu tlakovanja in 
ozelenitve. 

 
Ker se določeni elementi ponovijo tako na etaži Situacija kot Zunanja ureditev, si popravimo potrebno vidnost (npr 
E+Global), v kateri vključimo želene elemente druge etaže. Delamo prek ukaza Prednastavitve (F11) / Vidnosti 
etaž / E+Global / Zuananja ureditev / Situacija / ACB / Situacija in vključimo kaj od etaže Situacija se vidi tudi na 
Zunanji ureditvi. Običajno je to vsaj Obstoječa meja, ki prikaže linije parcele. Dobljene površine lahko prek 
dvoklika uredimo in nastavimo šrafure, barve ter izgled opisov… 
V dobljeni načrt vstavimo še simbole s palete ACAD-BAU 2D Simboli / Situacija tloris in sicer drevesa, ljudi, 
avtomobile, parkirišča, pergole…Splošne oznake kot višinske kote, uvoz/vhod, znak za sever…pa so na voljo 
prek palete ACAD-BAU 2D Simboli / Oznake 
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SMER SEVERA 

Smer severa ima pomembno nalogo, ne samo označevanja severa na listu, temveč tudi asociativno povezavo 
med prikazom načrtov in severom. Tu je mišljena osvetlitev ploskev na pogledih in padanje senc. Z vrtenjem 
znaka za sever se tako lahko vsi načrti avtomatično prilagodijo. 

 

POVEZAVA S SIMBOLOM 

Ukaz za smer severa se vedno veže na simbol oz. blok, ki predstavlja sever.  
Zato ga vedno najprej potegnemo iz knjižnice na paleti ACB 2D Simboli / Oznake. Na 
voljo so trije dinamični bloki, ki skrivajo še veliko možnosti prikaza (vsebino knjižnice si 
lahko natančno ogledamo na isti paleti prek ukaza Katalog oznake) 
 
Simbol za sever obrnemo tako, da kaže proti dejanskemu severu na načrtu, če le ta ne 
kaže v osnovi proti zgornjemu robu lista. Pri tem moramo paziti, da ne uporabljamo 
dinamične funkcije za rotacijo (če ta obstaja), ampak da simbol dejansko zavrtimo z 
ukazom Rotate ali pa vpišemo kot rotacije v okno Properties. 
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Nato izberemo ukaz Smer severa na Ribbonu. Najprej pokažemo simbol, ki bo 
predstavljal sever nato pa moramo podati še dve točki na samem simbolu, ki 
sta dejansko usmerjeni proti S, kot kaže skica.  
S tem vzpostavimo asociativno povezavo med simbolom za sever in vsemi 
nastavitvami načrtov, ki so odvisne od smeri severa (sence, svetlost 
ploskev…) 
 

Načrti se bodo sedaj samodejno odzivali na vrtenje simbola. Če ni nobene spremembe, preverimo: 

• Ali je simbol za sever dejansko nastavljen asociativno – prek ukaza Smer severa 

• Ali uporabljamo za vrtenje simbola ukaz Rotate oz. nastavitev v oknu Properties 

 
Poleg samega izrisa načrtov, pa so s spremembo severa asociativni tudi opisi načrtov. Avtomatičen vnos vseh 
fasad v osnovi predvideva, da je S vedno zgoraj. 

Če je smer S asociativno podana s simbolom, se imena fasad samodejno 
popravljajo, glede na vrtenje simbola. Pri tem se označujejo vse glavne smeri neba 
do tretjega nivoja: 

• Sever, Jug, Vzhod, Zahod 

• Severovzhod, Severozahod, Jugozahod, jugovzhod 

• SSV, SSZ, ZSZ, ZJZ, JJZ, JJV, VJV, VSV 
Tretji nivo se označuje z okrajšavami, saj bi bil sicer tekst predolg 
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SEVER IN ŠTUDIJE OSONČENJA 

Sever igra prav tako pomembno vlogo pri študijah osončenja. Kadar želimo, da se vsi pogledi samodejno odzivajo 
tako na sever, ko tudi na datum in čas osvetlitve, moramo pri nastavitvah učinkov za dotični pogled vedno 
nastaviti Globalno sonce. S tem vežemo nastavitve sonca na AutoCAD/BricsCAD ukaz Sunproperties. 

 
 

Tu določamo datum in uro ter ostale nastavitve 
vezane na študije osončenja. Seveda moramo ob 
tem podati tudi pravi geografski položaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografski položaj se lahko dodaja na več načinov, a mogoče je še najbolj enostavno prek vpisa geografske 
dolžine in širine. V AutoCAD vpišemo ukaz Geographiclocation (bližnjica GEO), izberemo nastavitev prek karte 
in izključimo prikaz kart v živo. Odpre se pogovorno okno z možnostjo vpisa geografske širine (Latitude) in 
geografske dolžine (Longitude). Če vrednosti ne poznamo, vpišemo v Googla npr. »Coordinates Škofja Loka« in 
izpišejo se nam vrednosti izbranega mesta ter še dveh okoliških mest. Vrednosti (običajno z dvema decimalkama) 
prepišemo v AutoCAD. 
 

 
 
Prek gumba Next preverimo še časovni pas in enoto v risbi, ter podamo GIS koordinatni sistem. 
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Sedaj se vsak pogled glede osvetlitve odziva na datum in uro ter na smer severa. 
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NAČRTI 

MODEL - LAYOUT 

AutoCAD ima 2 različni risarski področji: Modelno 
(Model space) in Papirno (Paper space ali Layout). 
Običajno rišemo v Modelnem področju, Layout pa 
nudi možnost prikaza risbe ali 3D modela iz 
modelnega področja na več načinov (različna merila, 
različni pogledi, različne lastnosti objektov…). Layout 
je tako namenjen tiskanju projekta, saj predstavlja 
končen pogled na format lista. Osnovna enota v 
Layout-u je vedno mm in tiskamo vedno v merilu 1:1 
(ker so že načrti postavljeni na list vsak v lastnem 
merilu). 
Za delo v layout-u najprej pripravimo pravo velikost 
papirja prek desnega klika na zavihek Layouta in 
ukaza Page Setup manager. Na list vstavimo tudi 
okvir risbe z glavo, za kar je pripravljen tudi dinamični 
blok na paleti 2D Simboli / Oznake. 
  

 
 
Za prehod med Modelom in Layout-om uporabljamo kartončka levo spodaj delovnega okolja. ACAD-BAU 
predloga vsebuje na začetku le 2: Model in Načrti. Model je namenjen izrisu BIM modela in izpeljavi ter obdelavi 
vseh 2D načrtov, Layout kartončki pa vstavitvi načrtov na list v merilu in opremi listov (okvirji, glave, 
spremembe…). Kartonček Načrti je Layout kartonček formata A2. Nove kartončke dodajamo s klikom na znak +, 
ki se nahaja vedno za zadnjim kartončkom. Imena Layout kartončkov so lahko poljubna in jih urejamo sami prek 
desnega klika na kartonček. Poimenujemo jih lahko po formatih listov ali pa po tipih načrtov – fasade, prerezi…) 
 

Ko smo v Layout-u, se koordinatni simbol spremeni v trikotnik. V Layout vstavljamo avtomatizirane 
ACAD-BAU načrte in poglede ali AutoCAD pogledna okna (Viewports). 
Za vnos ACAD-BAU načrtov in pogledov, morajo le ti biti že definirani v Modelu! Ukaze za vnos 
najdemo na Ribbonu Vnos. 
Pri ročnem vnosu AutoCAD poglednih oken moramo paziti, da posameznega načrta ne 
zoomiramo, dokler je aktiven Model v okviru Layouta (dvoklik znotraj okna), saj lahko izgubimo 
merilo risbe. 

 

 
Model (levo): kombinacija BIM modela in definicij načrtov 
Layout (desno): postavitev načrtov na list v merilu in dodatna oprema 
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PRIKAZ TLORISNIH NAČRTOV BIM MODELA 

Klasičen črtni vektorski načrt je 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. 
Različni načini prikaza z vso podporo pri tiskanju, so zbrani na paleti. Podpirajo tako delo na svetlem kot temnem 
ozadju in posebno prilagoditev načrtov DIN standardu. 

VARIANTE TLORISNEGA PRIKAZA 

Ko odpremo svežo predlogo, so vse nastavitve vezane na klasiko – torej prikaz risbe v sivinah z vektorskimi 
šrafurami. Prednastavljeno je tudi delo na belem ozadju, ker je pregledneje za barvane načrte in bole ponazori 
končen izris na belem papirju.  

 
 
Za prikaz alternativnih vrst izrisa se pomaknemo na ACB Pogledi / Tlorisi Prerezi in izberemo eno izmed ikon 
prikaza. Ikone imajo belo ali temno ozadje in s tem je ponazorjeno tudi ozadje risanja. Klik na ikono torej spremeni 
tudi ozadje. Edino mreža Grid, je lahko takoj po menjavi še nekoliko neusklajena, a se popravi ob prvem zoom 
ukazu. Ikone so grobo deljene na DIN standard, črno-bel prikaz črt z različnimi polnili in barvni prikaz črt z 
različnimi polnili. Spodaj so prikazane različne variante, ki so na voljo: 
 
Sivine vzorec (prednastavljeno) 
Črte: sivi odtenki 
Šrafure: vzorec 

   
 
Sivine polnilo 
Črte: sivi odtenki 
Šrafure: barvano 
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Sivine hibrid 
Črte: sivi odtenki 
Šrafure: barvani vzorec 

   
 
Barve vzorec 
Črte: barve 
Šrafure: vzorec 

   
 
Barve polnilo 
Črte: barve 
Šrafure: barvano 

   
 
Barve hibrid 
Črte: barve 
Šrafure: barvani vzorec 
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DIN 1356-1 
Črte: barve 
Šrafure: vzorec 

   
 
DIN 1356-1 polno 
Črte: barve 
Šrafure: barvano 

  
 

TISKANJE RAZLIČNIH PRIKAZOV 

 
 
Prikazi imajo že predpripravljene CTB datoteke za tiskanje. Ob tiskanju vedno izberemo enega izmed zgoraj 
prikazanih stilov s seznama Plot style table – pri tem moramo preverimo ustrezen tip črt (sivine ali barve), na 
ustreznem ozadju in v ustreznem merilu. 
Vsi omenjeni stili CTB so glede debelin tiskanja usklajeni z DIN standardom.  
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IZDELAVA 2D NAČRTOV 

Načrti se izdelajo avtomatsko na osnovi BIM 3D modela. To so lahko fasade, prerezi, aksonometrije in 
perspektive. Izdelan načrt je vedno 2D in je asociativen – torej se samodejno obnavlja v skladu z vsemi 
spremembami na modelu.  
Z ukazom Explode ga lahko pretvorimo v klasično AutoCAD 2D risbo in s tem prekinemo asociativno povezavo. 
Na ta način ga obdelujemo kot navadno 2D DWG risbo.  
Načrte definiramo in obdelamo že v modelnem prostoru, v Layout pa jih vnašamo v poljubnih merilih 
namenjenih tiskanju.  
Načrti se vedno izrišejo v merilu 1:1, da jih lažje obdelujemo. Opremimo jih lahko s simboli, barvamo, dorisujemo 
detajle…Pred dodelavo vedno aktiviramo Risbe, saj se tudi sami načrti vedno postavljajo na to etažo. 
 
POZOR! Če vstavimo v risbo veliko število načrtov (predvsem ko na njih uporabljamo tudi učinke), je lahko samo 
obdelava BIM modela upočasnjena, saj se z vsako spremembo preračunajo vsi načrti. V takem primeru načrte 
izključimo prek ikone Načrti na ACAD-BAU Control baru. Sicer pa je za asociativno preračunavanje načrtov 
podprta tehnologija Multi-threading. Več procesorjev in jeder bo imel vaš računalnik, hitreje bo obdelava tekla. 
 

FASADE 

Postavimo se na Ribbon Vnos / Fasade in prerezi ter pod gumbom Fasade izberemo ukaz Vse fasade. 
 
Na kurzorju že vidimo vse 4 ključne fasade (Sever, jug, Vzhod in Zahod) razporejene 
Horizontalno, Vertikalno ali v Kvadrat. Vse te 3 opcije so na voljo za popravljanje v 
ukazni vrstici. Ko smo z razporedom zadovoljni jih samo kliknemo na želeno mesto v 
risbi. Postavimo jih izven območja Limits, kajti ta del je namenjen BIM modelu. 
 

 
Fasade so že opremljene z opisi, kjer 
je označeno ime fasade (npr. Fasada 
Jug) in pa merilo.  
 
V seznamu lahko izberemo tudi 
posamezne fasade prek ukazov 
Fasada V, Fasada J, Fasada S in 
Fasada Z. V tem primeru za vsako 
določimo samo njen položaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V seznamu je na voljo tudi ukaz Pogled zgoraj, ki vnese zgornji pogled 
na celi objekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na voljo je tudi ukaz Lasten pogled, ki omogoča vpis tlorisnega 
kota za pogled na model – se pravi dobimo fasado pod 
določenim kotom. Temu ustrezno se prilagodi tudi opis. 
 
 
 
 

Fasada Sever
1:50

Fasada Vzhod
1:50

Fasada Jug
1:50

Fasada Zahod
1:50

Fasada Zgoraj
1:50

Fasada Jugovzhod
1:50



237 

AKSONOMETRIJE 

Za izdelavo aksonometrije vnesemo Lasten pogled iz menija fasade in vpišemo želeni tlorisni kot gledanja, kot je 
opisano zgoraj. Nato načrt dvokliknemo in na kartončku Splošno podamo želeni kot v rubriki Kot nad XY-
ravnino npr. 15°. 

 

PERSPEKTIVE 

Izdelamo definicijo perspektive na enega izmed načinov: 

• Prek ACAD-BAU ukaza AO_PERSPECTIVE, kjer sledimo navodilom v ukazni vrstici 

• Prek preklopa na perspektivo z desnim gumbom na ViewCube / Perspective in nato vrtenjem s 3D Orbit  
Perspektivni pogled moramo shraniti prek ukaza View. 

• Prek vstavitve kamere na ribbonu Vizualizacije / Cameras / Create camera 
 
Izdelana perspektiva mora biti nujno shranjena kot AutoCAD-ov pogled (Named view) 
Sedaj vstavimo za osnovo poljuben načrt fasade, ga dvokliknemo in na kartončku Splošno v seznamu Pogledi 
izberemo ime s katerim smo shranili perspektivo. (opcija Pogled iz stranice kocke mora biti izključena) 

 
Z ukazom AO_PERSPECTIVE enostavno pripravimo perspektivo znotraj ACAD-BAU-a. Izberemo opcijo 
Definiraj in sledimo postopku: 

• Z miško podamo točko za položaj kamere (opazovalca) 

• Vpišemo višino nad ZRP (zgornji rob plošče v trenutni etaži) v cm 

• Z miško podamo točko za cilj kamere (smer pogleda) 

• Vpišemo višino cilja nad ZRP (zgornji rob plošče v trenutni etaži) v cm 

• Vpišemo goriščno razdaljo (npr. 35 je perspektiva, kot jo vidi človeško oko, npr. 20 je širokokoten pogled) 

• Perspektivo shranimo s klikom na opcijo Da 

• Podamo ime perspektive ali potrdimo ACAD-BAU predlog ABAU_PERS1, ABAU_PERS2… 

PREREZI 

Postavimo se na Ribbon Vnos / Fasade in prerezi ter pod gumbom Prerezi izberemo ukaz 2D Prerez. Na 
modelu izrišemo najprej črto prereza. Le ta mora imeti najmanj 2 točki, lahko pa jih ima tudi poljubno več in je 
vmes zalomljena. Ko zaključimo podajanje točk za črto prereza, jih potrdimo z Enter in piknemo položaj načrta 
prereza v risbi.   
Smer pogleda menjamo na črti prereza z gripom na puščici. 

 

A
A

Prerez A - A
1:50
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Če izrišemo več prerezov zaporedoma, se le ti že samodejno označijo A-A, B-B, C-C… 
 

 

REZANE AKSONOMETRIJE ALI PERSPEKTIVE 

Vsak prerez (izdelamo lahko kopijo) lahko spremenimo v rezano perspektivo ali aksonometrijo, če prek dvoklika 
na načrt prereza spremenimo vrsto pogleda. Na kartončku Splošno izključimo Pogled iz stranice kocke in 
aktiviramo poljubno aksonometrijo v seznamu Pogledi. Če smo poprej shranili tudi kak perspektivni pogled, bo le 
ta tudi prikazan v seznamu in ga samo izberemo. 

 
ACAD-BAU nudi 2 možnosti prikaza linij načrtov: 

• Prikaz z nastavitvami komponent, kot je izdelan BIM model (upoštevajo se barve, tipi črt…kot je določeno 
vsaki komponenti v Prednastavitvah / Skupine / ACB) 

• Prikaz s posebno interpretacijo vidnih robov, rezanih robov in skritih robov. 
Med obema preklapljamo z dvoklikom na prerez, kartonček Materiali / Obdrži originalne nastavitve 
Originalne nastavitve povzamejo lastnosti iz modela, če pa je opcija izključena, lahko sami nastavljamo 
komponente, ki jih bomo uporabili. Seveda pa jim moramo nastaviti želene lastnosti v Prednastavitvah.  
Bližnjica na paleti ACB pogledi / Tlorisi prerezi / Prerez poudarjen omogoča poudarjanje vseh rezanih robov z 
rdečo barvo. Če aktiviramo v statusni vrstici prikaz debeline (Lineweights), bomo videli le te tudi odebeljene. 

 
 
Če bi želeli imeti prerez aktiven še z zgornje strani, dvokliknemo na načrt in se postavimo na kartonček Pogledna 
kocka. Tam aktiviramo eno izmed zgornjih ploskev v rubriki Z. Lahko izberemo etažo in podamo zamik rezanja 
glede na etažo, ali pa podamo absolutno višino rezanja. Možno je aktivirati tudi rezanje spodaj. 

 

A
A

B
B

C C

Prerez A - A
1:50

Prerez B - B
1:50

Prerez C - C
1:50
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SKICE 
Iz vsakega načrta lahko izdelamo tudi skico. Parametri 
so natančneje opisani pri popravljanju načrtov. Za hiter 
prikaz uporabimo kar shranjene nastavitve. 
Dvokliknemo že izdelan načrt in se postavimo na 
kartonček Učinki. Odkljukamo opcijo Skica in kliknemo 
še na gumb. V pogovornem oknu izberemo iz seznama 
Knjižnica opcijo Naloži stil in izberemo enega izmed 
želenih shranjenih stilov – npr. Tutorial. Vsa okna 
potrdimo z OK. 
 
 
 

 

3D PREREZI 

Namesto 2D prereza, lahko izdelamo tudi 3D prerez, 
če želimo prikaz v različnih vizualnih stilih… Ukaz se 
nahaja na ribbonu Vnos / Fasade in prerezi - pod 
gumbom Prerezi izberemo ukaz 3D Prerez Postopek 
izdelave je popolnoma enak 2D prerezu, le da moramo 
delati v 3D profilu (npr. 2D za 3D risanje). Podamo 
najprej točke za črto prereza, potrdimo z Enter in 
kliknemo položaj 3D prereza nekje zunaj Limits. 3D 
prerez si potem ogledamo v aksonometriji ali 
perspektivi, naložimo render materiale in vključimo 
sonce in sence (profil 3D Render), ali pa le različne 
vizualne stile... 

3D prerez je dejansko dodaten rezan 3D model, ki se prav tako odziva na vsako spremembo na BIM modelu oz. 
na spremenjen potek črte prereza. 
 

2D NAČRT S KOCKO 

Ukaz omogoča vnos prereza ali fasade določenega dela objekta. Uporabljamo ga predvsem za predstavitev 
detajlov in pa za izdelavo fasad ali prerezov na zelo kompleksnih objektih, saj se vedno preračunava le del, ki je 
zajet v obsegu kocke. Izračun se lahko tako precej poenostavi. 
 

Ukaz se nahaja na ribbonu Vnos / 
Fasade in prerezi - pod gumbom 
Prerezi izberemo ukaz 2D Načrt s 
kocko.  
 
Ob definiciji podamo ključne točke: 
1 – položaj kocke 
2 – kot rotacije kocke 
3 – velikost kocke 
4 – položaj načrta 
 
 
 
 
Načrt sestoji torej vedno iz 2 neodvisnih 
elementov:  

• načrta samega, kjer je objekt samo 
njegov okvir in ga lahko z ročajem 
premaknemo na poljubno mesto 

• kocke, ki je sestavljena iz več 
elementov za boljšo ponazoritev smeri 
gledanja, aktivnih ploskev… 
Izbor enega elementa vedno izbere tudi 
drugega, tako da vemo kateri načrt 
pripada določeni kocki. Imata pa 
neodvisne ročaje (grips), da ju lahko 
ločeno urejamo. 
 

A A

1 2

3

4
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Kocka je sestavljena iz stranic različnih barv. Te definirajo območje vključeno v 
pogled. Posamezne stranice so lahko aktivne ali neaktivne – če niso aktivne, se 
v njihovi smeri pogled nikjer ne omeji in sega do konca modela. Puščice 
nakazujejo v katero smer se pogled zaključi, če je stranica aktivna.  
Pogled je lahko vezan na stranice kocke in v tem primeru je smer gledanja 
prikazana z ikono očesa. Tam je tudi poudarjena črta prereza, ki nakazuje smer 
gledanja v prerezu. Lahko pa je pogled čisto poljuben in takrat se oko in črta 
prereza ne izrišeta. 
 

Določanje območja pogleda s stranicami kocke:  
Vsaka stranica kocke ima svoj ročaj, ki ga lahko poljubno zamikamo. Če so stranice kocke speljane okoli 
celotnega modela, vidimo klasično fasado. Lahko pa poljubno stranico zamaknemo v sam model in s tem se na 
pogledu izriše samo tisti del modela, ki se nahaja znotraj kocke. 

 
Določanje smeri gledanja iz stranice kocke: 
Z dvoklikom na kocko lahko v pogovornem oknu - kartonček Splošno / seznam Pogled iz stranice kocke 
določimo, na katero stranico se postavi oko in s tem določi tudi smer gledanja. Možna sta pogleda tudi zgoraj in 
spodaj. Oko na kocki nakazuje smer gledanja. 

 

A A

B B

Pogled A
1:50

Pogled B
1:50

AA

B
B

Pogled A
1:50

Pogled B
1:50
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Določanje pogleda, ki ni vezan na kocko: 
Z dvoklikom na kocko lahko v pogovornem oknu / kartonček Splošno / seznam Pogled določimo, kateri pogled 
ali poimenovan pogled želimo prikazati. Opcija Pogled iz stranice kocke mora biti v tem primeru izključena. Na 
voljo so ključne fasade in aksonometrije ter poljuben drug pogled definiran s kamero ali shranjen v Named Views. 
Ikona očesa se v tem primeru ne izriše! 

 
Fasada ali fasada s kocko – varčevanje s časom! 
Fasada izdelana s klasičnim ukazom (levo spodaj) ali izdelana s kocko (levo zgoraj) lahko izgledata povsem 
identično. Razlika je v obdelavi podatkov. Pri fasadi s kocko se preračunavajo le elementi znotraj kocke pri 
klasični fasadi pa vedno celoten BIM model. V danem primeru to pomeni za fasado s kocko enkrat hitrejšo 
obdelavo. Pri manjših objektih razlika ne bo opazna, pri večjih pa je varčevanje ključnega pomena za tekoče delo. 

 

3D MODEL S KOCKO 

Omogoča izdelavo obdelanega 3D modela na osnovi originalnega 3D modela, kjer so prikazani le določeni 
gradbeni elementi, le določen izsek ali le določena etaža.... To so lahko prerezani modeli, ki si jih ogledujemo v 
poljubnem vizualnem stilu. Izdelan 3D model se samodejno obnavlja v skladu z vsemi spremembami na 
originalnem modelu. Z ukazom Explode ga lahko pretvorimo v AutoCAD 3D model iz mreže (Polyface mesh).  
Ukaz se nahaja na ribbonu Vnos / Fasade in prerezi - pod gumbom Prerezi izberemo ukaz 3D Model s kocko. 
Ob definiciji podamo ključne točke enako kot pri 2D Načrtu s kocko. Model se vidi le, ko smo v 3D profilu. V tlorisu 
se vidi samo kocka pripadajočega modela. 

Pogled A
1:50

Pogled B
1:50

FSFS

Fasada Sever
1:50

Fasada Sever
1:50
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NASTAVITVE NAČRTOV 

Vsak vstavljen načrt lahko poljubno urejamo prek nastavitev, do katerih pridemo z dvoklikom. Odpre se 
pogovorno okno z več kartončki. 
 

KARTONČEK SPLOŠNO 

Ime – Podamo ime načrta, ki se izpiše 
tudi v Opisu. Pri fasadah in prerezih je 
poimenovanje avtomatično. 
Usmeritev – Načrtu lahko dodelimo kot 
rotacije 
Avtomatično prilagajanje velikosti – 
Okvir načrta (če je vključen) se 
samodejno prilagaja velikosti načrta (če 
kaj dodamo v model, se sočasno to izriše 
na načrtu in okvir se ustrezno poveča. 
 
Fiksno merilo: Pogled lahko neodvisno 
od modela prikažemo v poljubnem merilu 
(to sicer pomeni le prilagoditev tekstov in 
gostot šrafur, saj je v modelnem področju 
vse prikazano 1:1).  
Fiksno detajliranje:  Določimo lahko 
različne natančnost detajlov: fino (leva 
slika), grobo ali zelo grobo (desna slika). 
Če je opcija izključena je detajliranje 
vezano na splošno nastavitev na ACB 
Control baru. 
 

 
Vidnost modela: aktivna je lahko poljubna vidnost modela, ki jo nastavimo na Prednastavitvah (npr. 
Zid+Plo+Kons na levi ali pa Odprtine na desni). Običajna vidnost modela je Prednastavitev, ki kaže celoten 
BIM model. Če izberemo Ni vidnosti, ni nobenega filtra in potem lahko prikažemo kakršenkoli model, tudi če je 
narejen v AutoCAD-u. 

 
Pogled iz stranice kocke: Kadar imamo načrt ali model na osnovi kocke, lahko v seznamu izbiramo s katere 
strani kocke gledamo na model. Če opcijo izključimo, se aktivira spodnji seznam Pogledi. 
  

Fasada Sever
1:50

Fasada Sever
1:50
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Pogledi: v seznamu lahko izbiramo med 6 ortogonalnimi pogledi na model (zgoraj, spodaj, sever, jug, vzhod in 
zahod) in 4 osnovnimi aksonometrijami. To so pred-pripravljeni pogledi, ki jih prikazuje slika spodaj. 
Dodatno se v seznamu pojavijo vsi poimenovanimi pogledi v risbi (vse kamere in drugi pogledi, ki smo jih 
shranili z Named Views). Na voljo pa je tudi Lastna izometrija, kjer lahko v spodnjih dveh poljih vpišemo kota v 
XY-ravnini in nad XY-ravnino 

 
Izbira: Opcija Avtomatično izbere vse objekte v risbi, glede na dano vidnost. Lahko pa objekte izbiramo 
selektivno, tako da jih v risbi pokažemo. 
 

KARTONČEK UČINKI 

Učinki aktivni – z eno potezo lahko de 
aktiviramo prikaz učinkov 
 
Prikaz skritih robov – aktiviramo prikaz 
nevidnih robov iz ozadja, ki se prikažejo v 
sivih črtkanih črtah. 

 
 
Šrafure prerezov – Običajno so šrafure odkljukane, izrišejo pa se v skladu z nastavitvami prikaza načrtov kot 
vektorske šrafure, barve ali kombinacija obojega. Šrafure lahko s to opcijo tudi v celoti izključimo. 
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Skica – omogoča prikaz pogleda v obliki skice. S klikom na gumb se odpre pogovorno okno z nastavitvami.  

   
Pri definiciji skice imamo 9 različnih opcij deformacije, ki jih določamo s spremenljivkami. Na izgled skice pa vpliva 
tudi zaporedje deformacij. Le te si lahko sledijo v poljubnem vrstnem redu s tem, da se lahko določen tip 
deformacije ponovi tudi večkrat. 
 
1-Črte razstreli - z aktiviranjem te opcije razstrelimo v konce črt v več delov. Aktiviranje te opcije ima velik vpliv 
na opcije 5-9 tega poglavja in hkrati na končen izgled skice.  
2-Črte briši - s to opcijo brišemo manjše in preproste črte iz daljše sestavljene črte. 
3-Črte podvoji - črte ali zaporedje črt se preprosto podvoji. Efekt te opcije je viden, če je aktivirana katera izmed 
opcij 5-9. 

4-Črte razdrobi - črte razbijemo na 
poljubno število delcev. Aktiviranje te opcije 
vpliva na opcije od 5. do 9. tega poglavja. 
5-Črte povečaj - z ukazom spreminjamo 
dolžino črt. 
6-Konce črt zamakni - z ukazom 
spremenimo lege končnih točk črt. Opcija 
ima optimalne efekte, če imamo aktivirano 
opcijo 4. 
7-Valovite črte - z ukazom črte 
pretvarjamo v krivulje.  
8-Črte zmečkaj - črte so zvite v večjih lokih 
kot pri opciji 7, stiki med črtami so ostrejši. 
9-Konce črt ukrivi - z opcijo dosežemo, 
da se konci črt ne stikajo (so rahlo 
zakrivljeni). 
 
F - število deformiranih objektov. Številka 1 
pomeni, da bo deformirana vsaka črta, 
številka 2, da bo deformirana vsaka druga 
itd. Večja kot je številka, manj elementov je 
zajetih. 

Lmin in Lmax - minimalna in maksimalna dolžina črte obdelave. 
dL - maksimalen odmik od normalne pozicije. 2x večja številka pomeni 2x večji efekt deformacije. 
L0 - minimalna dolžina konstantnega odmika. 2x večja številka pomeni 2x večji efekt deformacije. 
p1 in p2 - število zavojev na črti. Če smo nastavili p1=2 in p2=3, potem dobimo črto, ki je trikrat zvita na dveh 
višinah. 
Nastavitve – 12 osnovnih stilov skice je predpripravljenih. Na njihovi osnovi lahko primerjamo nastavitve opcij, ko 
poskušamo izdelati lastno definicijo skice. 
Knjižnica– nastavitve lastnih deformacij lahko shranimo ali naložimo 
 
Kompozicija - Nastavimo lahko poljubno zaporedje prej opisanih opcij (po tem zaporedju se bo deformirala tudi 
risba v skico).V okno vpišemo zaporedje številk opcij, ki jih ločimo s pomišljajem. Npr. 1-3-4-6-4-6 pomeni, da 
bodo na osnovi najprej črte razstreljene, potem podvojene in razdrobljene in zamaknjeni konci črt, na kar so  
ponovno razdrobljene in zamaknjeni konci črt. Več ponovitev posamezne deformacije poveča efekt skice. 
Torej za povečanje efekta skice povečamo števila v drugem in tretjem stolpcu in povečamo število ponovitev 
posameznih deformacij v polju Kompozicija. 
 
Interpretacija - Interpretacija ne spremeni stila skice, ampak prikaže le drugo variacijo istega stila. 
Primer – za predogled nastavljenih opcij lahko izbiramo med 3 oblikami (hiška, smejko in pravokotniki) 



245 

Ozadje – omogoča zapolnitev ozadja načrta tako da se ob prekrivanju z drugimi elementi skoznje ne vidi. To 
pride v poštev npr. ob kombinaciji s simboli, ki jih postavimo za objekt (Draw order). Barva ozadja se samodejno 
prilagaja barvi ekrana, tako da polnila niti ne opazimo. 
Lastna barva – Če želimo prikazati ozadje objekta v specifični barvi jo lahko izberemo iz AutoCAD/BricsCAD 
palete barv.  

 
 

Površinska šrafura – Pri barvanju 
objektov se na površini prikaže vzorec 
šrafure (neodvisno od barve ozadja). 
Če vzorec ni definiran, ostanejo 
ploskve prazne. 
 
Lastna barva – Barvo vzorca šrafure 
lahko poenotimo na lastno barvo. 
 

 
Barva po šrafuri – Ko definiramo novo šrafuro za površinsko polnilo, jo lahko 
postavimo na eno izmed komponent, ki na grobo delijo različne tipe šrafur – 
npr. nosilni in nenosilni deli. Če je opcija vključena, se vzorec šrafure obarva 
v barvi, ki je prirejena izbrani komponenti. 
 
 
 
 
 
 

Površinsko polnilo – Pri barvanju 
objektov se na površini prikaže polnilo 
ali barva ozadja šrafure (neodvisno od 
vzorca). Če barva ozadja ni definirana, 
ostanejo ploskve prazne. 
 
Lastna barva – Barvo ozadja šrafure 
lahko poenotimo na lastno barvo. 
 

 
Upoštevaj prozornost – Površine, ki 
imajo definirano prozornost na nivoju 
komponente (npr. steklo), se tudi 
izrišejo prozorne. Jakost 
transparentnosti je prav tako prilagaja 
nastavitvi.  
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Nianse površin – Barva določene površine se samodejno prilagaja osvetljenosti oz. se svetli/temni v odvisnosti 
od kota vpadne svetlobe sonca. Če je opcija izključena, so vse površine enotne. 

 
Nianse prilagodi smeri pogleda – Maksimalno svetel odtenek določene površine lahko vidimo le, če gledamo v 
smeri padanja sončnih žarkov. 
 
Maksimalno svetla/temna niansa – vpliva na kontrastnost barvanega načrta. Večje vrednosti pomenijo več 
kontrasta. Pred nastavljena vrednost je 100% za svetle in 50% za temne nianse. 

 
 
Položaj sonca – Sonce je pomemben del definicije učinkov, saj določa kot vpadne svetlobe in s tem vpliva na 
nianse barvanih površin in na izris senc. Definiramo ga na tri različne načine, ki imajo vsak svoje prednosti glede 
na tip uporabe: 

• Globalno sonce: uporablja se AutoCAD/BricsCAD sonce (ukaz SUNPROPERTIES), ki sveti enotno na 
vse načrte. Njegova prednost je, da ga lahko določamo natančno glede na datum in čas ter lokacijo. S 
tem omogoča izdelavo študij osončenja. Pomanjkljivost pa je, da je sta v tem primeru dve od štirih fasad 
»v senci« 

 
• Lastno sonce: uporablja se lastno sonce, ki mu določimo horizontalni in vertikalni kot. Na ta način 

lahko hitreje pridemo do všečnega rezultata, saj nam ni treba delati poskusov z različnimi datumi in urami. 
Za vsak načrt lahko definiramo druge kote in tako lepo osvetlimo vse različne poglede. 

 
• Lastno sonce relativno na opazovalca: Še enostavneje je delo s soncem, katerega horizontalni kot se 

samodejno popravlja glede na smer gledanja. Tako lahko za vse fasade izdelamo enako osvetlitev brez 
dodatnega preračunavanja (npr. 30° desno od smeri gledanja) 

 
 
Horizontalni / Vertikalni kot – vpišemo kota vpadne svetlobe, če se uporablja lastno sonce. Koti so vezani na 
AutoCAD sistem merjenja ( 0° je proti vzhodu) 
 
Prikaz senc – aktiviramo prikaz senc na načrtih.  
 
Prikaz kot šrafura – namesto prozornega polnila za sence se lahko uporabi tudi poljuben vzorec šrafure, saj so 
sence vektrske. 
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KARTONČEK MATERIALI 

Matriale združi – Rezultat  v načrtu se 
izriše samo na določenih posebnih 
komponentah, ki jih lahko izbiramo spodaj 
v seznamih. Če je opcija izključena, se 
obdržijo originalne ACAD-BAU 
komponente oz. Layerji -  v tem primeru 
pazite na trenutno vidnost, saj se lahko del 
pogleda skrije, če komponente niso vidne 
v modelu. 
 
Obdrži originalne nastavitve – Kljub 
združevanju Layerjev v načrtu se še vedno 
obdržijo vse originalne lastnosti objektov 
(npr. barva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTONČEK POGLEDNA KOCKA 

Aktivna leva / desna ploskev: Pogled 
omejuje leva ali desna ploskev kocke. Če 
je opcija izključena, sega pogled v podani 
smeri do konca modela. 
Širina: vpišemo lahko razdaljo med levo in 
desno ploskvijo kocke. 
Aktivna sprednja / zadnja ploskev:  
Pogled omejuje sprednja ali zadnja 
ploskev kocke. Če je opcija izključena, 
sega pogled do konca modela. 
Aktivna zadnja ploskev: Pogled omejuje 
zadnja ploskev kocke. Če je opcija 
izključena, sega pogled v podani smeri do 
konca modela. 
Globina: vpišemo lahko razdaljo med 
sprednjo in zadnjo ploskvijo kocke. 
Aktivna spodnja ploskev z absolutno 
višino: Če želimo pogled obrezati spodaj, 
lahko odkljukamo opcijo in vpišemo 
absolutno vrednost koordinate Z, kjer bo 
ravnina rezanja. 
Aktivna zgornja ploskev glede na etažo:  
Aktiviramo rezanje z zgornjo ploskvijo 

glede na etažo. (brez odkljukane spodnje opcije nima pomena) 
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Zgornja ploskev glede na etažo z relativno višino: Obreže načrt zgoraj s tem da podamo relativno višino 
ravnine rezanja glede na etažo. 
Aktivna zgornja ploskev z absolutno višino: Obreže načrt zgoraj s tem da podamo absolutno višino ravnine 
rezanja. 
Ime: Vpišemo oznako načrta, ki se izpiše ob črti prereza 
Število dodanih črt prereza – Poleg osnovne črte prereza, lahko dodamo še poljubno število novih črt prereza 
narisanih prek ribbona Start / Risanje / Line in Črta prereza v podmeniju. Načrt prikazuje potem samo tisti del 
modela, ki ostane po vseh rezanjih s črtami prereza, ki jih dodamo v izračun. 
  

 
Primerjava 2 klasičnih prerezov in prereza, ki ga določata obe prej pokazani posamezni črti prereza. 

KARTONČEK NASTAVITVE FILTRA 

Objekte filtriraj: če je opcija vključena, se 
lahko samodejno filtrirajo določeni 
elementi risbe 
 
Filtriraj vse 2D objekte: samodejno 
izključi vse 2D elemente risbe. Če je opcija 
izključena, lahko v filter dodamo samo 
želene 2D elemente (tekste in tabele, kote, 
šrafure in ostale AutoCAD 2D elemente) 
 
Filtriraj 2D objekte le, če so vzporedni 
osnovni tlorisni ravnini WCS: Če 2D 
elementi niso risani v osnovnem 
koordinatnem sistemu, se ne filtrirajo. 
 
3D: omogoča filtre različnih 3D objektov.  
 
Filtriraj elemente zunaj meja risanja: Pri 
izdelavi načrta se upošteva samo model 
znotraj meja risanja. Tako so načrti vedno 
čisti in omogočajo, da izven meja risanja 
testiramo pomožne konstrukcije, ki pa se v 
samem načrtu potem ne vidijo. 

  

A
A

B B

Prerez B - B
1:50

Prerez A - A
1:50
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KARTONČEK PRIKAZ 

Stopnja obdelave –nastavitve na tem 
kartončku definiramo za posamezne 
stopnje obdelave, ki jih preklapljamo na 
ACB Control baru – seznam Detajliranje. 
Prikaži – Prikaže okvir pogleda 
Tisk – Aktivira okvir pogleda za tiskanje 
Rezultat prikaži – Prikaže sam pogled 
znotraj okvirja. Kadar gre za večje modele, 
lahko prikaz izključimo in ga aktiviramo le 
po potrebi ali le v Layoutu. 
Prikaži – Označi pogled na kocki 
Oko – Prikaže oko ob stranici kocke 
3D – Oko se prikaže v 3D pogledu 
Dinamično – Oko se prikaže le ob 
vlečenju ročajev stranice kocke 
Tisk – Oko se tiska 
Višina teksta –višina teksta za oznako 
načrta ob puščicah (npr. A-A) 
Usmeritev –usmeritev teksta za oznako 
načrta 
Stil teksta –stil teksta za oznako načrta 
Tip črte: tip črte, ki nakazuje načrt 
Barva: barva črte, ki nakazuje načrt 

  
Prikaz aktivnih ploskev – Izrišejo se aktivne ploskve kocke 
Prikaz neaktivnih ploskev – Izrišejo se neaktivne ploskve kocke 
Prikaz le med vlečenjem – Aktivne in neaktivne ploskve kocke se izrisujejo le med popravljanjem stranic z ročaji 
Tiskaj – Ploskve kocke se tiskajo 
Prikaz usmerjenosti ploskev – Na ploskvah kocke se na sredini s trikotniki označi njihova usmerjenost 
Prikaz le med vlečenjem – Trikotniki za nakazovanje usmerjenosti ploskev se prikazujejo le med vlečenjem 
Tiskaj – Trikotniki za nakazovanje usmerjenosti ploskev se tiskajo 
Tip 2D puščice – Izberemo tip puščice, ki nakazuje smer pogleda na stranici kocke 
Polnilo 2D puščice – Izberemo polnilo puščice, ki nakazuje smer pogleda na stranici kocke  
Velikost 2D puščice – Vpišemo velikost puščice 
Tip 3D puščice – Izberemo tip 3D puščice, ki nakazuje smer pogleda na stranici kocke v 3D pogledu 
Velikost 3D puščice – Vpišemo velikost 3D puščice 
 
Velikost neodvisna od merila – Če je opcija vključena, se ob spreminjanju merila na ACAD-BAU Control baru, 
velikosti oznak na kocki ne spreminjajo. 
Prozornost 3D modela – Nastavimo prozornost izrisanega modela (pazimo, da je vključena transparentnost 
(TPY) v statusni vrstici. 
 
 
Detajli – odpre novo pogovorno okno z natančnimi nastavitvami za izgled kocke in oznak 
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Pogledna kocka – nastavimo barve in 
prozornost aktivnih in neaktivnih ploskev 
kocke 
2D puščica: 
Faktor širine – vpišemo vrednost med 0 in 
1, ki predstavlja širino puščice proti njeni 
dolžini. Npr. faktor 0,5 pomeni, da bo širina 
puščice pol manjša od njene dolžine. 
Faktor dolžine vodila - vpišemo vrednost 
med 0 in 1, ki predstavlja dolžino črte proti 
celotni dolžini puščice. Npr. faktor 0,5 
pomeni, da bo polovico razdalje puščice 
predstavljala črta, polovico pa puščica. 
 
Faktor širine vodila - vpišemo vrednost 
med 0 in 1, ki predstavlja širino črte proti 
celotni dolžini puščice. Npr. faktor 0,5 
pomeni, da bo širina puščice polovico 
razdalje celotne dolžine. 
 
 
 

 
Oko 
Velikost – podamo velikost ikone očesa v enotah risbe 
Rob – podamo barvo robu očesa, kadar le ta ni zapolnjen 
Oko – podamo barvo beločnice in njen faktor (razmerje dolžine proti višini – npr. faktor 1 pomeni, da beločnice ni, 
oziroma jo v celoti zakriva oko) 
Šarenica - podamo barvo šarenice in njen faktor (razmerje velikosti šarenice proti očesu – npr. faktor 1 pomeni, 
da bo krog šarenice natančno sovpadal z obrisom očesa) 
Zenica - podamo barvo zenice in njen faktor (razmerje zenice proti beločnici – npr. faktor 1 pomeni, da šarenice 
ni, oziroma jo v celoti zakriva zenica) 
Prikaži zapolnjeno – odkljukana opcija pomeni obarvana polja očesa, sicer so samo črtne obrobe 
3D prozornost – podamo prozornost 3D očesa 

 
 
3D puščica ima enake parametre kot 2D, le da veljajo za izris v 3D pogledih. 
  

A A

A A
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KARTONČEK ODZIVNOST 

Avtomatično obnavljanje pogledov: Ob 
vsaki spremembi modela se obnovi načrt 
Sočasno preračunavanje in prikaz med 
vlečenjem: Pogled se popravlja 
dinamično s premikanjem ročaja na 
stranici kocke. Gre za zahtevno računsko 
operacijo, zato naj bo opcija pri večjih 
modelih izključena. 
Izračun skritih robov med vlečenjem:  
pri manjših modelih lahko vključimo tudi 
sočasno skrivanje nevidnih robov med 
premikanjem stranice kocke. 
Prikaz šrafur med vlečenjem: pri manjših 
modelih lahko vključimo tudi sočasen izris 
šrafur med premikanjem stranice kocke. 
 
Optimizacija rezultata – Podvojene črte 
se reducirajo (če se pojavljajo v sklopu 
ene komponente) in črte se združijo v 
Polyline. 
Maximalno število robov za 2D 
optimizacijo – Vpišemo mejo za število 
robov, da se optimizacija še izvaja. 

 
Odstrani robove med ploskvami – Medsebojni robovi na enakih objektih se lahko odstranijo pod pogoji iz 
seznama. Npr. fasada je po celem objektu enotna in ni razdeljena na etaže. 
Kriterij za odstranitev – določimo pravila za odstranjevanje robov med enakimi objekti 
Objekte z višino (Thickness) prikaži s črtami – Objekti z višino imajo prikazane teselacijske črte. Običajno je 
opcija izključena, da vidimo samo silhueto. 
Natančnost izrisa lokov – Določimo natančnost izrisa krivulj. 

KARTONČEK OPIS 

Vnesi opis – Odkljukamo, če želimo imeti opis 
pogleda 
Velikost po – Prednastavitev upošteva aktivno merilo 
risbe, Vnos pa pomeni, da sami vpišemo merilo 
Velikost – Vpišemo faktor velikosti opisa (2 je 2X 
večji) 
Položaj – izberemo želeno stran postavitve opisnega 
bloka 
Odmik – Podamo dolžino odmika opisnega bloka od 
objekta 
Vrstica 1 – podajamo lahko poljuben tekst k opisu 
(odvisno od definicije opisnega bloka) 
Vrstica 2 – podajamo lahko poljuben tekst k opisu 
(odvisno od definicije opisnega bloka) 
 
 
 
 

POPRAVLJANJE NAČRTOV PREK PRIROČNEGA MENIJA 

Vstavljeni načrt lahko izberemo in preko priročnega menija imamo še nekaj opcij za popravljanje. 
2D načrt popravi: odpre možnosti v pogovornem oknu opisane zgoraj 
2D načrt poravnaj: Izberemo točko na načrtu, ki jo poravnamo z identično točko 
na modelu. Načrt je tako v liniji z modelom, Sicer lahko uporabimo tudi ukaz Move. 
Spremeni izbiro – če prikazuje pogled objekte, ki smo jih izbrali ročno, lahko na ta 
način v izbor dodamo ali pa odstranimo objekte z opcijama Dodaj in Odstrani 
2D načrt obreži: Če je okvir načrta aktiven, je v osnovi pravokoten, lahko pa ga 
nadomestimo z izborom poljubne zaprte predkosntrukcije (krog, polyline) 
2D načrt izključi – izbran pogled na ekranu ni več viden. Ponovno ga lahko 
vključimo preko ACB Control bara-a Načrti (modra ikona vključi vse načrte) 

2D načrt obnovi – če smo izključili avtomatično obnavljanje ob vsaki spremembi, lahko s pomočjo ukaza 
aktiviramo obnovitev v želenem trenutku. 
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BARVANI POGLEDI 

Vektorsko barvanje načrtov 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 spremembo 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.. 

 

KOMBINACIJA LASTNOSTI NAČRTA IN RENDERJA 

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. Sicer pa kotiramo ročno, kakor vsak običajen 2D načrt. 

 



253 

PRENAŠANJE LASTNOSTI 

Barvamo lahko vse tipe načrtov: tlorise, prereze, aksonometrije in perspektive. Nastavitve barvanja lahko med 
načrti prenašamo enostavno z ukazom MatchProperties, ki ga najdemo na desnem gumbu miške.  

 

OSNOVNO BARVANJE 

Za izdelavo čisto osnovne barvane fasade (ali drugega načrta), lahko na paleti ACB Pogledi / 
Tloris Prerez kliknemo ikono Barvani načrti. Ta samodejno naloži barve in šrafure in dodeli 
neke splošne barve vsaki komponenti. Seveda moramo paziti, da ima načrt vključene efekte 
(površinska šrafura in površinsko polnilo), če želimo, da se barve vidijo. 
 
 

TESTIRANJE BARV IN MATERIALOV 

Za testiranje uporabimo ostale palete sklopa ACB Pogledi: 
Zid les kovina: Z enim klikom lahko popravimo izgled lesenih zidnih oblog ali pa kovinskih oblog. 

 
 
Zid kamen opeka: Z enim klikom lahko popravimo barvo ometov, izgled opeke ali kamnitih oblog. 

 
 
Odprtine Streha: Z enim klikom lahko popravimo okenske okvirje in vrata, steklo, strešno kritino in lesene 
konstrukcije. 
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Tlaki: Z enim klikom lahko popravimo izgled notranjih ali zunanjih talkov. 

 
 
Hitra menjava barv za osnovne gradnike prek palet (barva zidu, strehe, okenskih okvirjev in lesene konstrukcije) 

 

PREPISOVANJE LASTNOSTI 

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. 

  
 
Postopek za prepis vidnosti: 

• Prednastavitve (F11) / Vidnosti modela – Izdelamo kopijo vidnosti modela Prednastavitev prek 
desnega klika in Kopiraj 

• V novi vidnosti poiščemo želeno komponento – npr. Nosilni zid, jo dvokliknemo  in odkljukamo prepis za 
Površinsko polnilo 

• V seznamu izberemo drugo barvo ali šrafuro in zapremo vsa okna 

• Dvokliknemo želeni pogled ali njegovo kopijo 

• Na kartončku Splošno izberemo v seznamu Vidnost modela prej izdelano kopijo  
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SKICE 

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…).  

 

BARVANI POGLEDI ZA SODELAVCE 

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).  
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OZADJA IN DODATNI EFEKTI 

Paleta Ozadja iz sklopa ACB Pogledi 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. 

 
 
S pomočjo funkcij na tej paleti lahko pridemo do obdelanega načrta z vsemi dodatki, ki ga lahko tiskamo direktno 
iz AutoCAD-a in ni potrebno prenašanje risb v druge programe za obdelavo kot je Photoshop. Učinkov je več in 
lahko uporabljamo le posamezne izmed njih. 
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OSNOVNI NAPOTKI ZA SESTAVO POGLEDA 

Definiramo lahko naslednje sklope (dodamo le tiste, ki jih želimo): 
A: Načrt 
B: Načrt z opremo (simboli, opisi, kote, teksti…) 
C: Načrt z opremo + Ozadje (slika ali barvni preliv) 
D: Načrt z opremo + Ozadje + Dodatki (oblaki, ptice in horizont) 
E: Načrt z opremo + Ozadje + Dodatki + Efekti (vintage učinki) 
F: Načrt z opremo + Ozadje + Dodatki + Efekti + Izrezi (različni okvirji in izrezi) 
 

 
 
Vrstni red vmesnih objektov spreminjamo s pomočjo ukaza Draw order na priročnem meniju.  
Vse slike so izdelane v razmerju 16:9 (enako kot HD), ki ga v osnovi podpirajo tudi ostali ukazi – npr. izdelava 
barvnega preliva za ozadje. V kolikor je razmerje na našem načrtu drugačno, lahko rastrske slike pretvorimo v 
blok in mu prek okna Properties spreminjamo merilo v X in Y smeri ter tako vplivamo na razmerje slike. 

PALETA OZADJA 

PANORAMA 

Razmnoži sliko ozadja v panoramo. 

 
Zrcalno: Ob izdelavi panorame se vsaka slika izriše zrcalno glede na prejšnjo. Če imamo slike z gladkimi prehodi 
(seamless), potem slik ne zrcalimo. 
Grupa: Ob izdelavi panorame se lahko samodejno izdela grupa, za lažjo kasnejšo manipulacijo. Če želimo grupo 
začasno izključiti/vključiti, stisnemo kombinacijo CTRL+SHIFT+A. 
Vrstni red: Izbiramo lahko med postavitvijo panorame v ozadje, ospredje ali brez nastavitve vrstnega reda. 
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 OKVIR SLIKE 

Vključi ali izključi prikaz okvirjev rastrskih slik 

 

 

PRELIVI 

Na voljo je 8 prelivov, od teh so prvi 3 dvobarvni ostali pa večbarvni. Izrišemo jih s podajanjem 2 diagonalnih točk. 
Opcija je izris v HD razmerju (16:9) ali v prostem razmerju točno po pokazanih točkah. Ker gre za šrafuro 
Gradient, ji lahko kasneje spreminjamo barve prek okna Properties. Večbarvni preliv se vnese kor grupa.  

 

NEBO 

Na voljo so 4 slike neba z oblaki. Izrišemo jih s podajanjem 2 diagonalnih točk. Vedno se izrišejo v HD razmerju 
(16:9) in so postavljene v ozadje. Slike imajo gladke prehode, tako da jih lahko raztegnemo v panorame. 

 

OBLAKI 

Na voljo je 6 slik oblakov s prozornim ozadjem, ki jih postavimo na poljubno ozadje (običajno preko barvnega 
preliva). Oblake lahko postavljamo v različnih velikostih in kombinacijah in jih poljubno kopiramo. 

 

MEGLA 

Sliko meglice s prozornim ozadjem postavimo na poljubno ozadje (običajno preko barvnega preliva) 
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PTICE 

Na voljo je dinamični blok ptic (vektorski izris), ki jih postavimo na poljubno ozadje. Ptice imajo različne vidnosti 
nakazane spodaj in z ročajem jim lahko spreminjamo velikost. Postavljamo jih v različnih kombinacijah in poljubno 
kopiramo. 

 
Ptice      

 
Jata 01 

 
Jata 02 

 
Lastovke 

 
Ujeda 

 
Gosi 01 Gosi 02 

 

HORIZONTI 

Na voljo so 3 slike horizontov s prozornim ozadjem, ki jih postavimo na poljubno ozadje.  

 
 
Zadnja opcija Horizont pa je vektorska oblika horizonta barvana s šrafuro. Lahko ima izgled rahlo valovite 
pokrajine ali pa samo ravno črto. V obeh primerih mu lahko prilagajamo debelino z ročajem. 
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UČINKI 

Na voljo je 6 slik učinkov s prozornim ozadjem, ki jih postavimo na poljuben načrt. Učinek lahko pričala vtis 
starega načrta na papirju s posebnimi strukturami, kracami, packami…  
 

 

IZREZI 

Na voljo so 4 slike izrezov s prozornim ozadjem, ki jih postavimo na poljuben načrt. Izrez lahko pričala vtis okvirja 
pravokotnega ali natrganega okvirja ali  izreza. 
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UPRAVLJANJE NAČRTOV 

Ko v modelnem področju definiramo vse želene načrte, je lahko nadaljnje delo na modelu moteče, sploh če je 
aktivno sočasno obnavljanje vseh pogledov. V času urejanja modela je smiselno vse načrte izključiti. 
To lahko storimo prek ikone Načrti na ACAD-BAU Control baru. Ikona Načrti na sočasno spreminja barvo in s 
tem ponazarja stanje:  

 Nekaj načrtov je vključenih in nekaj izključenih 

Vsi načrti so vključeni 

 Vsi načrti so izključeni 
 
 

ČRTA PREREZA 

Z na ribbonu Start / Risanje / Line in Črta prereza v 
podmeniju ukazom lahko rišemo črte prereza. Črta 
prereza opisuje potek prereza in jo lahko dodelimo 
vsakemu načrtu (2D ali 3D). Načrt ima lahko hkrati 
dodeljenih tudi več črt prereza. Potek črte prereza je 
raven ali zalomljen in izrišemo jo lahko v poljubni ravnini 
UCS, če želimo kompleksnejše prereze. 
 
 
 

MOŽNOSTI MED RISANJEM 

OPCIJA NASTAVITVE 
Odpre se pogovorno okno, kjer podajamo naslednje parametre. 

Stopnja obdelave – za vsako stopnjo 
lahko določimo različne nastavitve in s tem 
omogočimo, da se črta prereza v vsakem 
merilu riše drugače (ali pa se sploh ne riše) 
 
Prikaži – določi ali je črta prereza vidna 
 
2D, 3D – določi ali se črta vidi v 2D profilih 
in 3D profilih 
 
Tisk – določi ali se črta prereza tiska 
 
Neodvisno od merila – Prikaz se z 
menjavo merila ne spreminja 
 
Stil teksta – podamo stil teksta, ki se 
uporablja za oznake črte prereza 
 
Usmeritev – določimo usmeritev oznak 
(horizontalno, vertikalno ari poravnano) 
Višina teksta – podamo velikost oznak 
 

Tip črte – podamo tip črte za črto prereza 
 
Kontinuiran prikaz tipa črte – Gre predvsem za detajl prikaza črte prereza na prelomih. Če je prikaz kontinuiran 
in uporabljamo črtkane črte, potem so dolžine črtic vedno enake in lahko se zgodi, da je na prelomu ravno 
presledek. Če je opcija izključena, pa se na prelomu vedno izriše polna črta, četudi je sama dolžina črtice daljša. 
Leva črta na sliki ima opcijo vključeno, desna pa izključeno. 
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Širina črte – črta prereza je lahko odebeljena (podobno kot Pline z Width) in v polje vnesemo njeno debelino 

 
 
Krajšanje črte – če je opcija vključena, se črta ne izrisuje prek celega poteka ampak samo za podano dolžino na 
začetku, koncu in na vseh prelomih. 

 
 
Usmeritev prereza – izbiramo med Levo in Desno, puščice na črti prereza se obrnejo (ter tudi pripadajoč prerez) 

 
 
Tip puščice – izberemo tip puščice za črto prereza. Na sliki so prikazane možne variante, ki jih lahko 
parametrično nastavljamo. 
 
Polnilo puščice – izberemo polnilo za puščico 
 

 
 
Velikost puščice – podamo višino puščice v enotah risanja 
 
Faktor širine – širina v razmerju z velikostjo (npr. 0,5 pomeni da je puščica pol ožja od višine) 
 
Faktor dolžine vodila – kako dolga je črta pred puščico (npr. 0,5 pomeni, da je element oznake sestavljen iz 
polovice črte in polovice puščice) 
 
Faktor širine vodila – kolikšen je razmik med črtama vodila (1 pomeni, da je razmik enak dolžini, z vrednostjo 
manjšo od 1 pa se črtici pomikata skupaj.)  
 
Opcija Izpelji 
S pomočjo opcije Izpelji lahko izdelamo črto prereza iz že pripravljenega objketa, kot je npr. odprt Polyline, Line ali 
Arc. Na ta način lahko izdelamo tudi ukrivljene črte prereza. 

 
Opcija Prevzemi 
Opcija omogoča prevzem lastnosti druge, že narisane črte prereza. 
 
Opcija Nazaj 
Omogoča razveljavitev zadnjega narisanega segmenta črte prereza (podobno kot Undo znotraj ukaza Polyline) 
 

OPCIJE PREK PRIROČNEGA MENIJA 

Če je črta izbrana se na njej pojavijo ročaji s katerimi lahko premikamo črto 
prereza, spreminjamo smer in dolžino ali pa popravljamo položaj oznak. Če 
stisnemo desni gumb na miški, pa se ponudita opciji za izdelavo dodatnega 2D 
ali 3D prereza. 
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OBDELAVA NAČRTOV 

Običajno je potrebno avtomatično dobljen načrt še malo obdelati. Dodajamo kote, simbole, dorišemo še kak 
detajl…Vse dodatke rišemo na etažo Risbe. Obdelava načrtov je enostavna, saj so v modelnem področju izrisani 
v merilu 1:1, enako kot BIM model. Pred vstavitvijo v Layout naj bo vsak načrt dokončno obdelan. V primeru, da bi 
želeli določene črte brisati, moramo načrt prej eksplodirati (desni klik in Explode). Žal pa s tem izgubimo 
asociativnost, se pravi, načrt se ne posodablja več v skladu s spremembami na modelu, zato take operacije 
izvedemo čisto na koncu. 

 

DODAJANJE DETAJLOV 

V modelno področje lahko dodajamo tudi različne detajle in sicer na 2 načina: 
S pomočjo obrezanih načrtov: Izdelamo torej želeni načrt, izrišemo zaprt Polyline okoli detajla. Načrt izberemo in 
prek priročnega menija Načrt obreži, pokažemo prej narisan Polyline. Naš detajl je tako asociativen z modelom, 
prek dvoklika pa mu nastavimo želeno merilo, ki ga bomo uporabili v Layoutu. Uporabimo lahko tudi posebne 
vidnosti, če želimo drugačen izgled barv, šrafur… 
S pomočjo funkcije za kopiranje detajlov: Ukaz s priročnega menija Risalna površina / Kopiraj detajl. Z ukazom 
obkrožimo želeno območje na BIM modelu ali načrtu in postavimo detajl na določeno mesto zunaj Limits. Detajl ni 
asociativen, moramo pa ga imeti na etaži Risbe. Če smo ga kopirali iz načrta, je že avtomatično na tej etaži, če pa 
smo imeli za osnovo BIM model, ga moramo prestaviti prek ukaza na ribbonu Start / Gradbeni elementi / Etaže in 
Spremeni etažo. Detajl se kopira kot grupa. Če želimo določen del zbrisati, grupo deaktiviramo prek kombinacije 
tipk CTRL+SHIFT+A (v ukazni vrstici se izpiše Group OFF, enaka kombinacija grupo ponovno aktivira).  
 
Detajl je v modelnem področju vedno v merilu 1:1 zaradi lažje obdelave. Če želimo, da se bo v Layoutu 
samodejno prilagajal merilu, potem za dodelavo uporabljamo ACAD-BAU kote (npr. Ročno kotiranje), ACAD-BAU 
šrafirane ploskve…Šrafiramo lahko z AutoCAD šrafurami in jih prek priročnega menija spremenimo v Šrafirane 
ploskve. V nastavitvah le teh, moramo paziti, da je na kartončku Prikaz izključena opcija Neodvisno od merila. 
Ne pozabimo tudi izdelati Pogleda (desni klik Risalna površina / Izdelaj pogled) za sklop detajlov, ki bodo zbrani 
skupaj. Lahko pa poglede izdelamo tudi za vsak detajl posebej. 
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KOPIRAJ DETAJL 

Funkcija izdela kopijo prikaza objektov, ki jih izberemo. Pri tem se izbor pretvori v 2D risbo, z možnostjo skrivanja 
nevidnih robov. Rezultat je vedno črtna risba sestavljena iz 2D Polyline objektov, ki jih lahko združimo v blok ali 
grupo. 
 
V Modelu se kopija izdela vedno v merilu 1:1, tako da ni odstopanja od originala. Postavimo se najprej v želeni 
pogled (2D ali 3D), sprožimo ukaz in podamo okvir izreza z 2 točkama. Program nas nato vpraša za položaj 
vstavitve izdelanega 2D posnetka. Rezultat je 2D risba, ki pa je lahko združena v blok ali skupino zaradi lažjega 
urejanja. Če nastavimo izdelavo skupine in želimo obdelovati posamezne objekte, lahko skupino začasno 
razpustimo prek kombinacije tipk CTRL+SHIFT+A. Ista kombinacija po končanem urejanju, ponovno aktivira 
skupine (Group ON) 
 

  
Med izvajanjem ukaza pa lahko pokličemo tudi nastavitve. 

Izračun skritih robov – v seznamu 
izberemo kdaj se izračunavajo skriti robovi 
 
Izdelava objektov – v seznamu izberemo 
kakšen bo rezultat. Možni so posamezni 
elementi Polyline ali pa združeni v blok in 
skupino (group) 
 
Optimizacija rezultata – če je število 
robov manjše od podane vrednosti, se 
izvede optimizacija. V nasprotnem primeru 
pa ne, da ne bi prišlo do zastoja pri delu. 
 
Odstrani robove med etažami (ploskve z 
enakim mat.) – črte vidne na fasadi, ki 
označujejo robove zidu, se samodejno 
odstranijo. 
 
 
 
 
 

Objekte z višino (Thickness) prikaži s črtami – če je opcija vključena se vsi krožni elementi s Thickness 
prikažejo z vertikalnimi črtami. Običajno pa želimo videti samo silhueto, zato opcijo izključimo. Slika prikazuje obe 
opciji. 
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ORGANIZACIJA NAČRTOV 

Pred vstavitvijo načrtov v Layout jih je smiselno v modelnem področju organizirati s pogledi. Načrte enakega tipa 
zložimo skupaj, npr: fasade, prereze, skice, detajle, aksonometrije…Nato jim dodamo okvirček prek priročnega 
menija Risalna površina / Izdelaj pogled. Obkrožimo posamezen sklop načrtov in mu damo ime prek dvoklika. 
Načrti, njihove dodelave (simboli, kote, šrafure…), definicije pogledov morajo biti na etaži Risbe! 
 
Vsi načrti morajo biti izven območja Limits, kjer je prostor samo za BIM model. Limits naj model lepo obkrožajo z 
rahlim odmikom, kajti to območje se vzame kot osnova za izdelavo vseh načrtov. 

 
Tako organizirana risba omogoča izdelavo čistih 
načrtov, vstavljanje v Layout na več načinov: 
posamezne načrte ali cel sklop (npr. vse Fasade 
naenkrat) in pa enostavno navigacijo med tipi načrtov 
prek seznama poimenovanih pogledov (View Control 
na QAT v BricsCAD-u in Custom Model Views v 
AutoCAD-u – levo zgoraj na risalni površini).  

VSTAVITEV NAČRTOV V 
LAYOUT 

ORGANIZACIJA LISTA 

V Lyoutu si najprej organiziramo list papirja. Prek desnega klika na kartonček Layouta izberemo ukaz Page Setup 
Manager in določimo pravo velikost lista in ostale nastavitve za tiskanje. Merilo mora biti 1:1, saj je enota v 
layoutu vedno 1 mm. Na list postavimo svoj blok za okvir in glavo. Uporabimo lahko material s palete Oznake 
(knjižnica 2D simboli).  
Blok je izdelan natančno po DIN in vključuje vse formate od A0 do A4 s klasično in podaljšano varianto. 
Podaljšani formati omogočajo raztege po dolžini in višini, v skladu s pravili prepogibanja. Črtice za prepogibanje 
se ob poljubnem raztegu dodajajo same. 
V knjižnici 2D simbolov – kartonček Opisi, sta na voljo nova bloka za glavo in spremembe. Glava je splošna in si 
jo lahko vsak prilagodi in doda svoj logotip. Simbol za premembe pa je tabela, kjer se ob izpolnjevanju samodejno 
vnašajo nove vrstice in je tako vedno prilagojena našim potrebam. 
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V Layout vnašamo načrte prek ribbona Vnos / Layout, kjer je na voljo ločena ikona za vsak tip načrta.  
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VNOS TLORISOV 

Tlorise vnašamo z ukazom Vnos / Layout / Tloris. Najprej se odpre pogovorno okno z nastavitvami, kjer 
določimo parametre za izgled tlorisa, nato pa sam tloris pozicioniramo na list. Pri tem podamo samo osrednjo 
točko vstavitve okvirja, saj se velikost že samodejno prilagodi velikost načrta. 

 
Merilo vsebine načrta: Izberemo želeno 
merilo tlorisa. Asociativno se bo na to 
merilo vezala velikost načrta in stopnja 
detajlov. Če funkcije niso povezane, pa 
vsebina načrta predstavlja velikosti kot, 
tekstov in gostote šrafur 
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost načrta na listu. 
 
Vsebina: Velikost načrta je običajno 
vezana na Limits. Pri tem pazimo, da 
Limits lepo obkrožajo celoten BIM model. 
Lahko pa izberemo tudi Vse narisano in s 
tem vstavljamo vse kar je narisanega v 
modelnem področju (Extends) 
 

Etaža: izberemo etažo katere tloris bomo vnesli 
Vidnost etaže: iz seznama izberemo eno izmed definicij vidnosti etaž (npr. E + Global) 
V vidnosti prikaži 3D Layer: Če so 2D elementi slučajno izrisani na 3D komponenti imamo možnost, da se na 
načrtu ravno tako prikažejo. 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Če 
opcijo izključimo, lahko ne glede na merilo nastavimo stopnjo detajlov. 
 
Tloris se samodejno prilagaja izbranemu merilu. V merilu 1:50 (slika levo) kaže vse detajle, v merilu 1:100 (slika 
desno) pa je tloris poenostavljen. Velikosti kot in gostote šrafur so v obeh oknih enake (razen na zidu, kjer je 
določeno, da se zaradi poenostavitve zid pobarva s polno šrafuro) 
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Včasih pa želimo imeti načrt v merilu 
1:100 z enakimi detajli kot v 1:50. V 
tem primeru izključimo opcijo Merilo 
prikaza je enako merilu vsebine. 
Merilo prikaza damo na 1:100, 
Merilo vsebine in Stopnjo obdelave 
pa pustimo na 1:50. 
 
 
 
 
 
 

VNOS FASAD, AKSONOMETRIJ IN PERSPEKTIV 

Fasade vnašamo z ukazom Vnos / Layout / Fasada. Najprej se odpre pogovorno okno z nastavitvami, kjer 
določimo parametre za izgled načrta, nato pa sam načrt pozicioniramo na list. Pri tem podamo samo osrednjo 
točko vstavitve okvirja, saj se velikost že samodejno prilagodi velikost načrta. 

 
Merilo vsebine načrta: Izberemo želeno 
merilo načrta. Asociativno se bo na to 
merilo vezala velikost načrta. Enako merilo 
moramo izbrati tudi že v modelnem 
področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost načrta na listu. 
 
Vsebina: Iz seznama izberemo ime načrta, 
ki ga vstavljamo 
 
Etaža: izberemo etažo iz katere vnašamo 
načrt. Običajno je to etaža Risbe. 
 
Vidnost etaže: iz seznama izberemo eno 
izmed definicij vidnosti etaž  

 
V vidnosti prikaži 3D Layer: Če so 2D elementi slučajno izrisani na 3D komponenti imamo možnost, da se na 
načrtu ravno tako prikažejo. 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Enako 
merilo moramo izbrati tudi že v modelnem področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
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VNOS PREREZOV 

Prereze vnašamo z ukazom Vnos / Layout / Prerez. Najprej se odpre pogovorno okno z nastavitvami, kjer 
določimo parametre za izgled načrta, nato pa sam načrt pozicioniramo na list. Pri tem podamo samo osrednjo 
točko vstavitve okvirja, saj se velikost že samodejno prilagodi velikost načrta. 
 

Merilo vsebine načrta: Izberemo želeno 
merilo načrta. Asociativno se bo na to 
merilo vezala velikost načrta. Enako merilo 
moramo izbrati tudi že v modelnem 
področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost načrta na listu. 
 
Vsebina: Iz seznama izberemo ime 
prereza, ki ga vstavljamo 
 
Etaža: izberemo etažo iz katere vnašamo 
načrt. Običajno je to etaža Risbe. 
 
Vidnost etaže: iz seznama izberemo eno 
izmed definicij vidnosti etaž  

 
V vidnosti prikaži 3D Layer: Če so 2D elementi slučajno izrisani na 3D komponenti imamo možnost, da se na 
načrtu ravno tako prikažejo. 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Enako 
merilo moramo izbrati tudi že v modelnem področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
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VNOS POGLEDOV 

Pogledi omogočajo hkraten vnos več načrtov, če smo jih poprej grupirali v modelnem področju prek ukaza na 
priročnem meniju Risalna površina / Izdelaj pogled. Vnašamo jih prek ukaza Vnos / Layout / Pogled. Najprej 
se odpre pogovorno okno z nastavitvami, kjer določimo parametre za izgled načrta, nato pa sam načrt 
pozicioniramo na list. Pri tem podamo samo osrednjo točko vstavitve okvirja, saj se velikost že samodejno 
prilagodi velikost načrta. 

 
Merilo vsebine načrta: Izberemo želeno 
merilo načrta. Asociativno se bo na to 
merilo vezala velikost načrta. Enako merilo 
moramo izbrati tudi že v modelnem 
področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost načrta na listu. 
 
Vsebina: Iz seznama izberemo ime 
prereza, ki ga vstavljamo 
 
Etaža: izberemo etažo iz katere vnašamo 
načrt. Običajno je to etaža Risbe. 
 
Vidnost etaže: iz seznama izberemo eno 
izmed definicij vidnosti etaž  

 
V vidnosti prikaži 3D Layer: Če so 2D elementi slučajno izrisani na 3D komponenti imamo možnost, da se na 
načrtu ravno tako prikažejo. 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Enako 
merilo moramo izbrati tudi že v modelnem področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
 

 
 
  



271 

VNOS MODELNIH POGLEDOV 

Model pogled je dejansko 3D BIM model, ki se ga vstavi direktno v Layout s poljubnim vizualnim stilom, v poljubni 
projekciji (ortogonalni pogled, aksonometrija, perspektiva…), s poljubnimi nastavitvami (sonce, 
sence…)…Vnašamo jih z ukazom Vnos / Layout / Model pogled 
 

Merilo vsebine: Izberemo želeno merilo 
modela. Asociativno se bo na to merilo 
vezala velikost načrta.  
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost modela na listu. 
 
Vsebina: Iz seznama izberemo velikost 
območja ki ga vstavljamo (običajno Limits) 
 
Pogled: izberemo želeni pogled iz 
seznama. Če izberemo uporabniško 
izometrijo lahko spodaj določimo še smer 
pogleda in višinski kot.. 
 
Vizualni stil: izberemo vizualni stil za 
prikaz  

 
Vidnost modela: Izberemo eno izmed vidnosti modela 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Enako 
merilo moramo izbrati tudi že v modelnem področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
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VNOS MODELNIH PREREZOV 

Model prerez je rezan BIM model, ki smo ga poprej pripravili v modelnem področju. Vnašamo ga s poljubnim 
vizualnim stilom, v poljubni projekciji (ortogonalni pogled, aksonometrija, perspektiva…), s poljubnimi nastavitvami 
(sonce, sence…)…prek ukaza Vnos / Layout / Model prerez. 

Merilo vsebine: Izberemo želeno merilo 
modela. Asociativno se bo na to merilo 
vezala velikost načrta.  
 
Merilo prikaza je enako merilu vsebine 
načrta: Če je opcija odkljukana, potem prvi 
seznam določa merilo velikost načrta. 
 
Merilo prikaza: Če je prejšnja opcija 
izključena, lahko neodvisno nastavljamo 
velikost modela na listu. 
 
Vsebina: Iz seznama izberemo ime prej 
izdelanega 3D prereza v modelu 
 
Pogled: izberemo želeni pogled iz 
seznama. Če izberemo uporabniško 
izometrijo lahko spodaj določimo še smer 
pogleda in višinski kot.. 
 
Vizualni stil: izberemo vizualni stil za 
prikaz  

 
Vidnost modela: Izberemo eno izmed vidnosti modela 
Avtomatična obnova Layerjev ob menjavi Layouta: ne glede na vidnost etaž ali Layerjev v Modelu, so v 
Layoutu vedno vključeni vsi Layerji poglednega okna. 
 
Avtomatično detajliranje v Layoutu: Izbranemu merilu se avtomatično prilagodi stopnja izrisa detajlov. Enako 
merilo moramo izbrati tudi že v modelnem področju, čeprav se tam izriše 1:1! 
 

 
 
 



273 

NADALJNJA OBDELAVA PROJEKTA V LAYOUTU 

NADALJNJA OBDELAVA NAČRTOV 

S pomočjo prej predstavljenih ukazov, lahko v Layout  vstavljamo načrte, kot so prerezi, fasade, aksonometrije in 
perspektive, ki naj bi bile finalno obdelani že v modelnem področju. 
Sicer je možno dodelavo izvesti tudi v Layoutu, a je ta otežena, ker so načrti sedaj že postavljeni v prava merila in 
je potrebno mere ob risanju preračunavati. V layoutu je smiselno le podajanje dodatnih tekstov in opisov, saj le ti 
zaenkrat še ne prilagajajo samodejno svoje velikosti merilu, če so pisani z AutoCAD ukazi. Vse tekste v Layoutu 
pišemo s pravo višino tiskanja, saj je enota 1mm, tiskane pa se vedno izvaja v merilu 1:1. 

KOTIRANJE V LAYOUTU 

Kotiranje naj se izvaja v modelnem 
področju. Za izjemne primere pa velja, da 
moramo pri kotiranju v Layoutu izbrati pravi 
stil kotiranja v nastavitvah za ACAD-BAU 
kote Dokumentacija / Kote / Nastavitve. 
Izberemo enega izmed stilov s predpono 
Layout, ki je enak merilu vnesenega 
pogleda. (npr. »Layout_ACB_50_FIXED«) 
Če si bomo pa pripravljali nov kotni stil za 
delo v Layout-u moramo upoštevati 2 
nastavitvi: 
kartonček Fit – Scale dimensions to Layout 
kartonček Primary units – Scale factor: 
merilo/10 (ker je v modelu enota cm, v 
Layoutu pa mm) 
npr: 1:50 = 50 / 10 = 5 
npr. 1:100 = 100 / 10 = 10 
npr. 1:200 = 200 / 10 = 20 
Kotiramo z ukazom Ročno, višinske kote 
pa izdelamo z ukazom Višinske kote. Oba 
načina kotiranja sta opisana pri kotah. 
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PRETVORBA RISB ZA PRENOS K SODELAVCU 

PRETVORBA 

Funkcija nam omogoča razne stvari, od pretvorbe 3D modela v 2D risbo, do izvoza okna v Layoutu kot 2D risbo, 
zapisa datoteke v DWG ali DXF poljubne verzije, pretvorbo Layerjev...Ukaz se nahaja ribbonu Izvoz / Izvoz / 
Pretvorba. 
 

 
 
 
IZHODNI FILTER 
Izbira – Objekte, ki se izvozijo lahko izberemo ročno, lahko upoštevamo vse elemente v modelnem področju ali 
pa določimo, da gre vsaka etaža v svojo datoteko. 
 
Layer filter – Poleg izbora objektov lahko filtriramo tudi Layerje. Pretvorijo se lahko vsi Layerji ali le vsi trenutno 
vidni Layerji. Lahko pa filtriramo vidnost po etažah s poljubno definicijo vidnosti etaže. 
 
Vidnost etaže – če je Layer filter nastavljen na Etažo, lahko dodatno določimo vidnost etaže, ki naj se upošteva. 
 
Filtriraj Layerje, ki se ne tiskajo – Če ima določena komponenta oz. Layer izključeno funkcijo tiskanja, potem se 
elementi tega Layerja pri izvozu ne upoštevajo. 
 
OBLIKA 
Vrsta datoteke – Izberemo želeno obliko zapisa (DWG ali DXF) in verzijo (podpora za datoteke nazaj od 
R12DXF in R14DWG) 
 
Opozorilo o možnem konfliktu datotek – preveri in opozori, če datoteka z enakim imenom že obstaja, da ne 
pride do nezaželenega prepisovanja. 
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Ime izhodne datoteke – podamo koren imena datoteke – dodatno se lahko glede na nastavitve dopišejo še 
oznake etaže itd. Celotno ime se pred zapisom pokaže pod okencem za ime. 
 
PRETVORBA LAYERJEV 
Po shemi iz datoteke – izbrana opcija pomeni, da se bodo med zapisovanjem datoteke pretvorili tudi Layerji. Iz 
obstoječih Layerjev se izdelajo novi in med seboj se lahko tudi združijo, Npr. Iz vseh Layerjev namenjenih zidu (v 
vseh etažah...) se lahko v ciljni risbi izdela en sam Layer ZID. Pravila pretvarjanja se berejo iz datoteke LMT, ki jo 
izberemo v spodnjem seznamu. Za klasično slovensko pretvorbo in poenostavitev seznama Layerjev izberemo 
Gradbeni elementi. 
 
Enota je 'inč' – pri zapisovanju se enote spremenijo v inče. 
 
Metrična enota – pri zapisovanju lahko spremenimo metrično enoto. 
 
Knjižnica – v knjižnici najdemo nastavitve za 2 osnovna tipa pretvorb – pretvorba v 2D AutoCAD risbo po etažah 
in pretvorba v 3D mrežni model, ki se uporablja pri izvozu v 3DS Max. 
 

 
 
 
OBJEKTI 
AutoCAD 2D elementi – izberemo način obdelave 2D AutoCAD elementov pri zapisovanju nove datoteke. 
Opcije so naslednje: 
Objekte kopiraj: objekti se enostavno prekopirajo v novo risbo brez vsake spremembe 
Objekte razstreli: na objektih se izvede ukaz Explode 
Objekte pretvori v črte: vsi kompleksnejši objekti (npr. kote, šrafure, teksti) se izrišejo kot črte 
Objekte ignoriraj: pri zapisu v novo risbo se objekti ne upoštevajo 
Objekte pretvori v 3D mrežo: Objekti kot so Region se pretvorijo v mrežni objekt 
 
AutoCAD 3D elementi  – izberemo način obdelave 3D AutoCAD elementov pri zapisovanju nove datoteke. 
Opcije so naslednje: 
Objekte razstreli: na objektih se izvede ukaz Explode 
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Objekte pretvori v 3D mrežo: vsi objekti se pretvorijo v mrežne objekte (polyface mesh) 
Objekte pretvori v 3D črte: vsi objekti se izrišejo kot 3D robovi (wireframe) 
Objekte pretvori v 3D mrežo in črte: objekti se pretvorijo glede na svoje obstoječe lastnosti – solidi in mreže v 
mreže, črte v črte... 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte s skritimi robovi: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte obenem s 
skrivanjem nevidnih robov (hide) 
Objekte kopiraj: objekti se enostavno prekopirajo v novo risbo brez vsake spremembe 
 
Arhitekturni elementi  – izberemo način obdelave ACAD-BAU elementov pri zapisovanju nove datoteke. 
Opcije so naslednje: 
Objekte razstreli: na objektih se izvede ukaz Explode in dobimo tlorisni prikaz z najmanj izgube informacij (šrafure 
postanejo AutoCAD šrafure, kote AutoCAD kote...) 
Objekte pretvori v 3D mrežo: vsi objekti se pretvorijo v mrežne objekte (polyface mesh) 
Objekte pretvori v 3D črte: vsi objekti se izrišejo kot 3D robovi (wireframe) 
Objekte pretvori v 3D mrežo in črte: objekti se pretvorijo glede na svoje obstoječe lastnosti – solidi in mreže v 
mreže, črte v črte... 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte s skritimi robovi: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte obenem s 
skrivanjem nevidnih robov (hide) 
Objekte kopiraj: objekti se enostavno prekopirajo v novo risbo brez vsake spremembe 
 
Drugi elementi  – izberemo način obdelave drugih elementov pri zapisovanju nove datoteke. Opcije so: 
Objekte razstreli: na objektih se izvede ukaz Explode 
Objekte pretvori v 3D mrežo: vsi objekti se pretvorijo v mrežne objekte (polyface mesh) 
Objekte pretvori v 3D črte: vsi objekti se izrišejo kot 3D robovi (wireframe) 
Objekte pretvori v 3D mrežo in črte: objekti se pretvorijo glede na svoje lastnosti – solidi in mreže v mreže, črte v 
črte... 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte 
Objekte pretvori tlorisno v 2D črte s skritimi robovi: tlorisni pogled modela se pretvori v 2D črte obenem s 
skrivanjem nevidnih robov (hide) 
Objekte kopiraj: objekti se enostavno prekopirajo v novo risbo brez vsake spremembe 
 
Ne upoštevaj vsebine XRef-ov – pri pretvorbi se ne upoštevajo elementi prilepljeni kot X-REF 
Počisti izhodno datoteko – Izvede se ukaz purge in vsi neuporabljeni elementi se počistijo 
Razstreljene elemente postavi na Z=0.0 – Vsi razstreljeni elementi (obdelani z Explode) se pomaknejo na 
tlorisni nivo (Z=0) 
2D-risbo optimiziraj le, če max. število objektov ne preseže: – pri pretvorbi se izvaja optimizacija (npr. več 
prekrivajočih se črt se pretvori v eno samo). Postopek pa zahteva določen čas, glede na kompleksnost risbe, zato 
mu lahko določimo omejitev. Če je število objektov večje kot vpisano, se postopek optimizacije ne bo zagnal! 
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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 Ortho 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. Obarvan gumb 
pomeni, da je funkcija aktivna, siv pa, da je 
neaktivna. 
 

  
 
 
 
 
 

 
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 ukaz za 
preverjanje geometrije. 
 

 
Osnovne nastavitve za 
preverjanje geometrije 
najdemo na QAT / Osnovne 
nastavitve – kartonček 
Urejevalnik geometrije. 
Vezane so 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°. 
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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 na QAT /  
Urejevalnik geometrije 
(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. 
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IZBOLJŠANI UKAZI AUTOCAD 

BREAK 

ACAD-BAU nadomesti AutoCAD ukaz Break z naprednejšo funkcijo, ki deluje tako na ACAD-BAU kot AutoCAD 
objektih, v slovenskem jeziku in omogoča izvajanje ukaza na več objektih hkrati. 

NADZOR DELOVANJA UKAZA BREAK 

QAT / Osnovne nastavitve / Vprašanja - razdelek Opcije ukaza Break, ponujajo nadzor nad delovanjem ukaza 
Break: 
Ukaz Break deluje enako kot v AutoCAD-u – aktivira originalni ukaz Break, ki izključi vse ostale dodatne opcije. 
Kadar je izključen (ACAD-BAU Break), je ukaz »Break at Point« brez pomena in deluje kot navaden Break. 
Prelom s pomočjo poti izdela zaprte objekte – če prelomimo zaprt objekt prek opcije Pot, se izdelata 2 nova 
zaprta objekta. V nasprotnem primeru, se zaprt objekt samo razdeli na 2 ločena dela. 

 
Izvorni objekt je prikazan med izvajanjem ukaza – med izvajanjem ukaza se originalni objekt briše sočasno s 
premikanjem miške in tako nazorno pokaže, kje bo odstranjen del objekta. Če pa je opcija vključena, se prelom 
izriše šele po podani 2 točki. 
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DELOVANJE UKAZA BREAK 

Ukaz sprožimo prek Ribbona, orodne vrstice ali menija – kjer se nahaja klasični ukaz Break (AutoCAD). 
Sledi vprašanje „Izberi objekte za prelom“, kjer lahko izberemo posamezen objekt, več objektov ali kar celo risbo. 
Objekt lahko prelomimo s pomočjo Točk (ena ali dve) ali poti. Če prelamljamo s točkami imamo med pokazano 
prvo in drugo točko možnost, da se prelomljeni objekt vidi ali ne, kar lahko preklapljamo z opcijama Skrij in poKaži 
v ukazni vrstici. Če namesto 2 točke pritisnemo Enter, se objekt prelomi samo v prvi pokazani točki.  

    
Zanimiva pa je opcija prelamljanja po poti – opcija Pot. Pot lahko pokažemo z 2 točkama ali pa uporabimo že 
narisan objekt (opcija Objekt), ki je lahko tudi krivulja. Rezultat je narisan razmaknjeno, da je bolje viden. 

 
Prelomimo lahko tudi ACAD-BAU objekte (ne sicer vseh – npr. Okna ali Stopnice se ne dajo prelomiti). Rezultat 
pa je zanimiv, saj lahko potem tak model zamaknemo. 

 

OFFSET 

Ukaz Offset omogoča, za razliko od klasičnega ukaza iz AutoCAD-a, dinamične predoglede rezultata. Pokličemo 
ga prek iste ikone ali menija, kot običajno. Izvaja se v slovenščini. 

NADZOR DELOVANJA UKAZA OFFSET 

QAT / Osnovne nastavitve / Vprašanja - ponuja nadzor nad delovanjem ukaza Offset: 
Ukaz za preslikavo (offset) briše izvorni objekt – če je opcija vljkučena, se po končani preslikavi izvorni objekt 
briše. 
 

DELOVANJE UKAZA OFFSET 

Po aktivaciji ukaza vpišemo razdaljo preslikave, izberemo objekt in 
ko se z miško postavimo na poljubno stran, že vidimo predogled 
preslikanega objekta (original je črtkan, bodoča preslikava pa 
polna). Pred klikom strani imamo 3 opcije: Izhod zaključi ukaz, 
Nazaj razveljavi zadnjo preslikavo, Več pa omogoča večkratno 
zaporedno preslikavo na podani razdalji. Če stisnemo Enter, se 
ukaz nadaljuje in nas že sprašuje za izbor naslednjega objekta. Če 
na začetku namesto razdalje vpišemo opcijo Skozi, lahko z miško 
podamo točko, kjer bo preslikava. Predogled v tem primeru 
dinamično sledi gibanju miške. Opcija Briši izbriše izvorni objekt po 
preslikavi (enaka nastavitev kot v zgoraj prikazanem pogovornem 
oknu). 
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BOOLEANOVE OPERACIJE 

Ukaz se nahaja v priročnem meniju z imenom BOP. Omogoča osnovne operacije seštevanja, odštevanja in 
računanja presekov na ravninskih zaprtih AutoCAd objektih (Polyline, Region…) in ACAD-BAU objektih (plošče, 
tlaki…). 

NADZOR DELOVANJA UKAZA BOOLEANOVE OPERACIJE 

QAT / Osnovne nastavitve / Vprašanja - ponuja nadzor nad delovanjem ukaza Booleanove operacije 2D: 
Briši primarne objekte pri Booleanovih operacijah – brišejo se vsi objekti izbrani v prvi fazi (seštevanje, presek 
in objekti od katerih odštevamo) 
Briši sekundarne objekte pri Booleanovih operacijah – brišejo se vsi objekti izbrani v drugi fazi (objekti, ki 
jihodštevamo) 
Briši ACAD-BAU objekte – Posebej označimo, če brisanje velja tudi za ACAD-BAU objekte 
Obdrži tip objekta, če je mogoče – Obdrži se tip objekta, ki je najvišji po rangu glede na izbor. Če je opcija 
izključena, je rezultat vedno Polyline. 
Prevzemi lastnosti izvornega objekta – Ohranijo se specifične lastnosti objekta iz izbora. Če je opcija 
izključena, ima nov objekt trenutno aktivne lastnosti. 
 

 
 

DELOVANJA UKAZA BOOLEANOVE OPERACIJE 

Ukaz omogoča: 
Vsota: seštevanje 2 ali več ravninskih objektov.  
Razlika: odštevanje 2 ali več ravninskih objektov.  
Presek: izris preseka 2 ali več ravninskih objektov.  
Deli: Razdeli izbrane ravninske objekte na 2 dela po pokazani liniji iz 2 točk ali že narisanem objektu, ki je lahko 
tudi krivulja. 

 


