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glavni listi – master layouts
Kadar želimo projekt izrisati na tiskalnik ali risal-

nik, risbe organiziramo v tako imenovani Layout 

Book ali knjigo načrtov, kot bi izraz poslovenili. 

Da bi si postopek čim bolj poenostavili, za pod-

lago, na katero risbe postavljamo, potrebujemo 

glavne liste ali Master Layouts. Na prazen list 

izbrane velikosti postavimo vse elemente, ki se 

na listu načrta vedno pojavijo. Najbolj znana sta 

seveda glava lista in okvir, ki ju oblikujemo tako, 

da se čim bolj izpolnita sama. S tem si prihranimo 

čas, delo in zagotovimo točnost podatkov tudi ob 

spremembah v zadnjem trenutku.

1 | Izdelava novega glavnega lista
V Navigatorju preklopimo na prikaz knjige načrtov (Layout 
Book) in na dnu izberemo ikono za izdelavo novega glav-
nega lista. V okence vpišemo ime in izberemo gumb 
Create. Zdaj na novo ustvarjen glavni list v navigatorju z 
dvoklikom izberemo in z gumbom Settings na dnu navi-
gatorja prikažemo lastnosti le-tega.

2 | Lastnosti glavnega lista
V oknu z nastavitvami določimo mere, rob, ki ga zahteva 
tiskalnik, in dodamo rob za spenjanje ali luknjanje listov v 
mapi. Ker bomo verjetno izdelali več enakih listov, le da 
bodo ti različnih mer, izberemo sidro v spodnjem desnem 
kotu, kjer bo glava lista. Tako bomo pozneje ta glavni list 
enostavno preslikali in spreminjali le njegove mere, glava 
pa bo na pravem mestu.

3 | Določitev rastra
Če bomo na tak list postavljali več manjših risb, na primer 
detajlov, ga je pametno razdeliti na polja, ki se samodejno 
številčijo. To dosežemo z izbiro gumba Grid. V posebnem 
oknu določimo način označevanja, število vodoravnih in 
pokončnih polj, videz ...
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10 | Organizator projekta
Ko smo glavne liste oblikovali, jih lahko vedno uporabimo 
tudi v drugih projektih. V novem projektu odpremo Orga-
nizator (Window/Palettes/Organizer) in na obeh stra-
neh izberemo prikaz knjige načrtov. Nato na levi izberemo 
ikono za izbiro projekta in izberemo projekt, v katerem ima-
mo glavne liste pravilno izdelane.

11 | Kopiranje glavnih listov
Zdaj na levi strani poiščemo izdelane glavne liste, jih izbe-
remo in z miško povlečemo na desno stran v trenutni pro-
jekt. Tako so na voljo tudi tukaj. Seveda pa je najbolje, če si 
izdelamo svojo podlogo (Template), ki ima glavne liste že 
vključene, in jo nato uporabimo pri novih projektih.

12 | Za konec
Pravilno izdelani glavni listi projekta nam precej olajšajo 
izdelavo knjige načrtov, samodejna besedila pa zagota-
vljajo vedno posodobljene informacije na posameznih 
listih. Osvežujejo se vsak trenutek, in tudi spremembe v 
zadnjem trenutku ne povzročijo na primer napačne števil-
ke lista, merila, revizije ali datuma.

7 | Izpolnitev samodejnega besedila
Pozneje se pri oblikovanju listov za izris v ta polja samodej-
no vpišejo podatki neposredno iz projekta. Večino jih ureja-
mo v meniju File/Info/Project Info. Na voljo je veliko polj, 
ki jih lahko preimenujemo ali dodamo svoja.

8 | Vroče točke
Zelo koristno je, da že na glavni list postavimo vrsto vročih 
točk (Hotspot), ki nam bodo služile za sidro pri postavlja-
nju elementov na list, ker v nadaljevanju na list postavljamo 
načrte, tabele, legende ... Vroče točke so vidne in dotaklji-
ve, na izrisu pa jih ni.

9 | Postavitev risb na glavni list
Ko si oblikujemo vse glavne liste, lahko začnemo izdelo-
vati knjigo načrtov (Layout Book). Za podlago izberemo 
enega od glavnih listov in nanj postavljamo tlorise, prereze, 
poglede, tabele ... Vsi elementi, ki pripadajo glavnemu listu, 
so narisani z rdečo barvo, da jih lažje ločimo, so pa tudi 
zaklenjeni, da jih ne moremo spreminjati.

4 | Risanje glave lista
Zdaj z 2D-objekti narišemo glavo in okvir na list. Če jo ima-
mo že narisano na kakšnem drugem projektu ali DWG-ju, 
jo seveda lahko uvozimo oziroma preslikamo na glavni 
list.  

5 | Vpisovanje besedila v glavo lista
V glavi se pojavljata dve vrsti besedila. Nespremenljivo be-
sedilo in besedilo, ki se spreminja odvisno od projekta, ris-
be, ki je na listu, merila, datuma ... Glavo opremimo najprej 
s statičnim besedilom, ki ga vpišemo na ustrezna mesta.

6 | Autotext
Informacije, ki se spreminjajo, vstavimo s samodejnim be-
sedilom (Autotext), ki ga najdemo v orodjarni, ko urejamo 
besedilo. Med informacijami o projektu, ki so na voljo, izbe-
remo ustrezno. V besedilu jo pozneje spoznamo po znaku 
# pred njim. 


