V Osilnico smo se pohodniki Triglav odpeljali 28.06.2008 ob 7.00 uri na tako imenovano
Petrovo.
Pot nas je vodila mimo Cerknice, Nove vasi, Sodražice, Ribnice, Gotenice do Kočevske Reke.

Naše prvo postajališče je bilo med Ribnico in
Kočevjem, pri gostilni Tušek, kjer smo si ogledali
domač živalski vrt. Največ navdušenja je bilo nad
medvedoma. Bila sta pravi zverini po velikosti.
Pozirala sta nam, da nam je bilo v veselje.

Pot nas je vodila tudi mimo Gotenice, ki je bila do leta 1991 zaprto območje in je sedaj
vadbeni center policije do Kočevske reke.
Tu smo si ogledali cerkev sv. Janeza Krstnika..

Nato smo se odpeljali še kakih 5 km do Borovca, kjer smo se okrepčali in se združili z
planinci iz društva Kočevje in skupaj peš nadaljevali pot do Osilnice.

Pot je bila srednje dolga in ne preveč zahtevna. Večinoma smo hodili po gozdovih, kjer smo
lahko uživali ob prečudovite naravi.

Vstavili smo se v Bezgovici,
to je majhna vasica nad
Osilnico, kjer je rojstna hiša
organizatorja pohoda
Petrovo.Tu smo se podprli z
domačim pecivom, ki ga
nam je spekla devetdeset
letna mama.

V Osilnico smo prispeli okrog 18.00 ure, kjer je bila vaška veselica ob prazniku Svetega Petra
in Pavla. Tu so nastopale razne skupine (otroci, mladinci, kmečke žene…) ter ansambel
Ribniški pušeljc, ki nas je zabaval z čudovito glasbo.

Ob 21.30 uri smo se odpravili proti domu. Pot nas je vodil mimo reke Kolpe, kjer smo lahko
občudovali lepoto te doline.

Domov smo prispeli okrog polnoči.
Čeprav je bil naporen dan, nam bo zaradi lepote narave, gostoljubnih ljudi in veselega vzdušja
ostal globoko v spominu.

Osilnica, kot si jo je zapomnila Katjuša Keber:
Dne 28.6.2008 smo se z avtobusom odpeljali do Dornerka, kjer so nas čakali naši člani in oba vodiča
Peter in Vida (Rojčeva zet in hči), ki sta nam pripravila nepozaben pohod Kočevje- Kočevska rekaOsilnica. Ustavili smo se tudi pri gostilni Tušek, kjer smo si ogledali mini zoološki vrt (medvedi, pavi,
konji raznih pasem, razne pasme mini kokošk …)
V Kočevski reki smo si ogledali župnijsko cerkev Sv. Janeza Krstnika , grobnico NOB, kostanjev
drevored in najdebelejši oreh v Sloveniji.
Tu se je nekaj naših pohodnikov pridružilo Kočevskim pohodnikom, ostali pa smo nadaljevali pot z
avtobusom do Borovca (cca 5km)kjer nas je čakalo kosilo: odojek, prima! Počakali smo na pohodnike
in skupaj smo nato odpešačili do Osilnice. Hodili smo po Kočevskem gozdu, kjer smo »upali«, da
bomo srečali medveda. Pot smo nato nadaljevali po travnikih do zaselka Bezgovica, od koder je naš
vodič. Tu so nas lepo postregl in nadaljevali pohod ob mejni reki s Hrvaško, Kolpi, do Osilnice, ki je
najmanjša občina v Sloveniji. To je tudi dežela Petra Klepca. Pohodnike je tu sprejel in nagovoril
tamkajšnji župan. Po kulturnem programu, ki je sledil so nam ponudili še golaž. Tudi zaplesali smo še.
Pozno zvečer smo se z lepimi vtisi, nadihani gozdnega zraka, zadovoljni z vodičema, odpravili domov.

Postanek za kavo pri Tušeku.

Skupna slika naše skupine z drugimi udeleženci pohoda in dalje proti Brezovici.

Dalje proti Osilnici.

