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izris projekta v archicadu 10
Ena večjih novosti v Archicadu 10 je združitev 

programa za delo z risbami PlotMaker v sam 

Archicad. Kljub nekaterim prednostim, zaradi 

katerih so avtorji dolgo vztrajali pri ločenem pro-

gramu, sta enostavnost in hitrost dela z risba-

mi nujno narekovali združitev. Da bo delo lažje, 

bomo danes pogledali delo z risbami po novem. 

1 | Knjiga risb (Layout Book)
V Navigatorju imamo možnost preklapljati med Projek-
tnim pogledom (Project Map), Pogledi (View Map), 
Knjigo risb (Layout Book) in Izvozom projekta (Publis-
her Set). Preklopimo v Knjigo risb in za začetek izdelamo 
svojo podlogo, na katero bomo kasneje postavljali risbe. 
Kliknemo na ikono Create new Master Layout.

2 | Izdelava nove podloge (Master layout)
Novo podlogo poimenujemo npr. Ležeči A1. Običajno si 
za vsak format papirja, katerega želimo uporabljati, izde-
lamo svojo podlogo. Nato z gumbom Settings v Naviga-
torju prikličemo okno z nastavitvami, kjer določimo format 
papirja, robove ...

3 | Glava risbe
Na podlogo moramo narisati še okvir in glavo risbe. Prvič 
glavo narišemo, nato pa jo na naslednje podloge le še ko-
piramo. Besedila in logotipe, ki se vedno pojavijo nespre-
menjeni, vstavimo kot običajno, besedila, ki se od lista do 
lista in projekta spreminjajo (datum, merilo, ime projekta, 
naročnik ...), pa bomo dodali zdaj.
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10 | Izbira in nastavitve risalnika
V meniju File/Plot Setup (ali Print Setup, če uporabljamo 
tiskalnik) nastavimo ustrezna merila za izris. Če nam bodo 
liste izrisovali v kakšni kopirnici, se pozanimajmo, kateri ri-
salnik ali tiskalnik uporabljajo. 

11 | Izris risb
Da bi risbo izrisali, ni treba imeti listov z glavo in vsem dru-
gim, saj lahko tiskamo tudi kar iz tlorisnega ali prereznega 
okna. Za končni izris listov pa list (layout) izberemo v Na-
vigatorju in izberemo ukaz File/Plot (ali Print). Pazimo na 
nastavitve za merilo, barve in  drugo in že bo iz tiskalnika 
zlezla naša mojstrovina.

12 | Objava listov
Pod pojmom objava (Publish) v Archicadu razumemo 
vsak izhod več listov našega projekta bodisi na papir ali 
izvoz v kakšen drug format (.DWG, .PDF, .DWF, .IFC ...). S 
pomočjo Publisherja določimo pravila za izvoz, tako da je 
izris ali izvoz celotnega projekta oddaljen samo en klik. 

7 | Pozicioniranje risbe na podlogi
Risbo nato premaknemo na želeno mesto na listu, po po-
trebi zmanjšamo okvir in dodamo oznako (ki jo Archicad 
sam pravilno oštevilči). Na en list lahko dodamo poljubno 
število risb, ki so lahko v različnih merilih, z različno kombi-
nacijo plasti (layerjev) in s paleto peres. Že zaradi teh nasta-
vitev svetujem uporabo pogledov (View Set).

8 | Osveževanje risb
Če na projektu izvedemo kakšne spremembe, morajo biti 
le-te vidne tudi na risbah. Risbe se lahko osvežujejo samo-
dejno, kar nam včasih ne ustreza, lahko pa jih osvežimo 
ročno. V tem primeru odpremo Upravljavec risb (Win-
dow/Palettes/Drawing manager). V njem nazorno vi-
dimo, katere risbe je treba osvežiti.

9 | Projektne informacije
Da se samodejna besedila vpišejo v glavo lista, moramo 
informacije o projektu vpisati. Odpremo File/Info/Project 
Info in vpišemo ustrezne podatke. Če kakšno polje manj-
ka, ga izdelamo na novo. 

4 | Autotext
Da lahko Archicad 10 kar največ zamudnih opravil opravi 
sam, v opisu glave uporabljamo samodejno besedilo (Au-
totext). Pri pisanju kliknemo na ikono Autotext in iz ponu-
jenega menija izberemo besedilo, ki ga želimo prikazovati. 
Na voljo imamo polja iz projektnih informacij (Project Info) 
in različna sistemska polja (datum, ime datoteke ...).

5 | Organizacija listov
V navigatorju si izdelamo strukturo dokumentacije. Z gum-
bom Create Subset izdelamo mape (npr: Tlorisi, Prerezi, 
Detajli ...). Če pri delu uporabljamo poglede (View Set), 
kar zelo priporočam, lahko več risb naenkrat prenesemo 
kar s pomočjo Organizatorja slik (Drawing Organizer), ki 
ga prikličemo s Window/Palettes/Organizer.

6 | Postavitev risbe na podlogo
Z Organizatorjem delo opravimo hitreje, vendar je na vsa-
ki podlogi ena risba. Risbe lahko dodajamo tudi drugače. 
V mapi Tlorisi izdelamo nov list (Create new layout) in v 
orodjarni aktiviramo orodje Drawing. Kliknemo na list in v 
oknu, ki se pokaže, izberemo risbo, katero želimo postaviti 
na list. Risba je lahko iz trenutnega projekta ali katerega koli 
projekta na disku računalnika.


