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Pričujoče delo obravnava samo obhodnice,
ki imajo označeno celotno pot, nudijo dnevnike, so
na kontrolnih točkah opremljene z žigi in katerih
skrbnik (planinsko društvo, MDO PD, turistično,
kulturno, športno društvo, občina …) podeli
obhodniku posebno priznanje (nagrado) kot spomin
na opravljeno pot. Obhodnice, ki zadostijo vsem
štirim omenjenim pogojem, imenuje aktivne
obhodnice in jih dokaj podrobno opiše, zato lahko
knjigo imenujemo vodnik po obhodnicah.
Če obhodnica več ne zadosti vsaj enemu od
zgoraj omenjenih pogojev, jo razvrsti med
neaktivne obhodnice, med katerimi so tudi že
uradno ukinjene obhodnice. Nekatere neaktivne
obhodnice se ponašajo z dobro urejenimi potmi,
medtem ko njihov skrbnik obhodniku več ne izda
priznanja. Druge obhodnice več nimajo dnevnika,
tretje so ostale brez večine žigov na kontrolnih
točkah, četrte pa več ne premorejo označenih poti.
Neaktivne obhodnice opiše bolj jedrnato v
primerjavi z aktivnimi. Njihova omemba ima predvsem zbirateljski in kulturno-zgodovinski
pomen. Z obravnavo prav vseh obhodnic postane knjiga tudi monografija o obhodnicah.
Knjiga je najprej vodnik za 88 aktivnih obhodnic, katerih trase poti in kontrolne točke
(KT) so prikazane na 131 zemljevidih. Nato obravnava še 41 neaktivnih obhodnic. Opis vseh
obhodnic obogati 252 fotografij značk, priponk, medalj, plaket in priznanj ter 170 odtisov
žigov.
Do danes je bil v našem prostoru en sam poskus, kot ga hoče dati knjiga. To je bilo delo
Braneta Sotoška, v katerem je bilo opisanih in predstavljenih z zemljevidi več kot 50 planinskih
obhodnic. Nikola Guid je leta 2008 pri Planinski zvezi Slovenije izdal knjigo Planinske
obhodnice in pohodi, kjer so poleg pohodov omenjene vse obhodnice na Slovenskem, tako
aktivne kot neaktivne, ampak žal s samo osnovnimi podatki. Knjiga je podala samo definicijo
in pregled obhodnic, ni pa bila vodnik po obhodnicah.
Mnogo podatkov o obhodnicah je zaslediti na spletu, žal
so le-ti precej pomanjkljivi, neosveženi in dostikrat nedosledni. V
knjigi so pri vsaki aktivni obhodnici predstavljeni osnovni
podatki, kot so datum odprtja, naziv in naslov skrbnika, območje
umeščenosti oziroma jedrnat opis trase, vrsta poti (vezna, krožna,
točkovna), dolžina v km, čas obhoda v urah in/ali dneh, število
kontrolnih točk (KT), vrsta označbe na poti, zahtevnost poti, vrsta
priznanj, način pridobitve priznanj, oblika dnevnika, ali ima
obhodnica svoj vodnik in kje je možno nabaviti tako dnevnik kot
vodnik. Priložene so fotografije vseh vrst priznanj (značk, medalj, plaket, diplom …).

Če ima obhodnica posebne žige, je prikazan odtis enega od
žigov. Pri vsaki aktivni obhodnici našteje novejše planinske in turistične
karte, ki pokrivajo njeno področje.

Pri veznih obhodnicah je pri vsaki KT
naveden potreben čas hoje od sosedne KT, pri
točkastih obhodnicah pa priporočljiv dostop s časom
hoje. Dostop do KT izven trase obhodnice je
velikokrat dodan tudi pri veznih obhodnicah.
Zahtevni odseki poti so posebej označeni. KT je
predstavljena s točnim naslovom (če gre za naseljen
kraj), z nadmorsko višino, koordinatama GPS in
lokacijo žiga. Vsi podatki so pridobljeni z obhodom
v zadnjih nekaj letih, zato so gotovo verodostojnejši
kot v obstoječih dnevnikih in vodnikih obhodnic, saj
so nekateri od njih stari že več desetletij. Hiter uvid
v umeščenost obhodnice v pokrajino omogoča 131
priloženih zemljevidov z vrisano potjo in KT.
Opisi in zemljevidi v knjigi gotovo ne morejo
vedno zadovoljiti pohodnika. Nekatere obhodnice so
dolge in orientacijsko zahtevne, zato potrebujejo
obširen vodnik. Slovenska planinska pot, na primer,
ima danes kar tri vodnike (za vsakega od treh delov
poti), vodnik po Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije pa ima celo 450 strani. Pri hoji si
najlaže pomagamo z zemljevidi, s katerimi je Slovenija razmeroma dobro pokrita, z aplikacijo
maPZS ali z GPS-sledilnikom.
Podatki v knjigi bodo marsikomu v pomoč pri izbiri ustrezne obhodnice. Le-ti tudi
omogočajo, da načrtujete izlete po posameznih delih obhodnice glede na vašo fizično
pripravljenost. Nekatere obhodnice nimajo prenočišč na trasi. Če jih želite prehoditi v celoti,
potrebujemo organiziran prevoz ali vsaj prestavljanje dveh vozil. Če omenjenih možnosti
nimamo, se raje poslužite priporočljivih dostopov do KT, ki so zapisani v knjigi pri večini KT.
Aktivne obhodnice je avtor razvrstil po njihovi umeščenosti v slovenski prostor. Slovenija
je razdeljena na šest planinskih območij, ki so dobro podprta s planinskimi vodniki, izdanimi
pri PZS:
1. Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe;
2. Idrijsko, Cerkljansko in Škofjeloško hribovje, Kras ter Primorje;
3. Osrednjeslovensko regijo;
4. Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino;
5. Posavsko hribovje in
6. Severovzhodno Slovenijo.
Obhodnice, ki ležijo v treh ali več območjih, je uvrstil v posebno poglavje z naslovom
Vseslovenske obhodnice. Obhodnice, ki pokrivajo dve območji, je dodelil območju, v katerem
imajo večino svojih KT.

Knjiga je razdeljena na devet
poglavij. V poglavju 1 omeni
kratko
zgodovino
nastanka
obhodnic, povzame definicijo
obhodnice, opiše motive za hojo
po obhodnicah, utemeljimo
razdelitev
obravnavanih
obhodnic, navede vrste priznanj
in dnevnikov, povzame pravila
pri poimenovanju kontrolnih točk
ter razloži, kateri podatki o
obhodnicah so predstavljeni in na
kakšen način. Poglavje 2 je
namenjeno
vseslovenskim
obhodnicam, ki ležijo znotraj treh
ali več območij. V poglavju 3
obravnava obhodnice v Julijskih
Alpah, Karavankah in KamniškoSavinjskih Alpah. Poglavje 4
posveti obhodnicam v Idrijskem,
Cerkljanskem in Škofjeloškem
hribovju, Krasu ter Primorju. V
poglavju
5
so
navedene
obhodnice v Osrednjeslovenski
regiji. Poglavje 6 obravnava
obhodnice na Notranjskem,
Dolenjskem in Beli krajini. Za
veliko planincev so zanimive
obhodnice v Posavskem hribovju,
ki jih najdemo v poglavju 7. Na koncu v poglavju 8 opiše aktivne obhodnice v Severovzhodni
Sloveniji. Poglavje 9 obravnava neaktivne obhodnice, med katerimi so tudi že ukinjene.
Vsaki aktivni obhodnici dodeli kratko ime (kratico). Vse kratice so razvidne v Seznamu
kratic aktivnih obhodnic v dodatku A. Kratice veže na kontrolne točke aktivnih obhodnic. Za
zagnanega obhodnika bo zanimiv Seznam kontrolnih točk aktivnih obhodnic v dodatku B, saj
se le-te velikokrat prekrivajo. Tako lahko hitro ugotovite, s katerimi drugimi obhodnicami se
vam trenutno zanimiva obhodnica prekriva. Knjigo zaključujeta seznama Viri in literatura ter
Stvarno kazalo.
Podatke je zbral s hojo po obhodnicah in z osebnimi stiki s skrbniki obhodnic. Obhodnice
so podvržene spremembam zaradi mnogih objektivnih in subjektivnih vzrokov. Za opise
obhodnic, ki jih najdete v knjigi, se je potrudil po svojih najboljših močeh in vesti. Vendar ne
more biti odgovoren, če bo kdo že kmalu po izdaji ugotovil, da so določeno obhodnico ukinili
ali spremenili in da so odprli novo. Ne more prevzeti odgovornosti, če skrbnik ukine ali
spremeni priznanja in spremeni pravila za njihovo podelitev. Preverjanje podatkov je zaključil
10. junija 2021.

