
    5. SREČANJE FORUMOVCEV FORUMA SPLETNIH STRANI »FLYFISH-SLOVENIA.COM«, RIŽANA, 14.11.2009 

 
 
S svojim primorskim temperamentom Rižana vije 
svojo pot proti morju. Ob tem v svoji strugi tvori 
čudovite tolmune, prelive, brzice in kaskade... Njeni 
poraščeni bregovi pa ribam nudijo idealna 
skrivališča. Rižana je dobra izbira skozi vse leto, še 
posebej privlačna pa je spomladi, ko je vode več in 
ko se življenje v ostalih muharskih revirjih zaradi 
mraza še ni začelo prebujati. Naseljujejo jo izredno 
lepe potočnice, soške postrvi, križanci pa tudi 
šarenke. Z Rižano v celoti vzorno upravlja RD Koper. 
 

 
 
Rižana je razdeljena v 4 revirje in sicer:  
 
- revir A: sega od izvira Rižane do jezu na Portonu. V 
tem revirju je dovoljen ribolov s palico muharico in 
eno umetno muho.  
- revir LOVI IN SPUSTI: sega od jezu na Portonu 
nizvodno 200 m in je označen z posebnimi tablami. V 
tem revirju je obvezna uporaba trnka brez zalusti. 
Ribič pri sebi ne sme imeti uplenjene ribe, ujete ribe 
pa mora izpustiti.  
- revir B: sega od revirja LOVI IN SPUSTI, do jezu pri 
Norbedu. V tem revirju je dovoljen ribolov s palico 
muharico in eno umetno muho.  
- revir C : sega od jezu pri Norbedu do izliva v morje. 
 
Redna cena ribolovnice je 23,00 EUR, na dan 
srečanja pa boste proti plačilu prispevka za 
organizacijo srečanja v znesku 10 EUR lahko lovili 
ves dan. 
 
 
Napotki za srečanje: 
 
Zbrali se bomo ob 8.30 zjutraj, na parkirišču pred 
gostilno »Cah« v vasi Rižana, kjer nam bo Denis  

 
 
(Formy) dal nekaj osnovnih napotkov o tem kje in 
kako loviti. 
 
POMEMBNO! 
Vsi udeleženci srečanja bomo lovili izključno v 
skladu z režimom »ujemi in spusti«, vsako ujeto 
ribo bomo lepo odpeli, ter nepoškodovano vrnili reki, 
pred uporabo pa bomo na trnkih naših muh tudi 
stisnili zalust.   
 
Kako najti gostilno »Cah« ? 
 
1. Kdor bo prišel po avtocesti, iz ljubljanske smeri, 
se bo po predoru Kastelec spustil čez viadukt Črni 
Kal, kakšnih sto metrov po koncu viadukta je v 
desno odcep ČRNI KAL (Sočerga, Buzet). Po njem se 
zapeljete do magistralke (stare ceste LJ – KP), in po 
kakšnih treh kilometrih boste prišli v rižansko 
dolino, v vas Rižana. 
 
2. Za tiste, ki boste prispeli po magistralki LJ – KP, 
pa je stvar še enostavnejša, saj samo sledite smeri 
za KOPER, se spustite po črnokalskih serpentinah, in 
po kakšnih treh kilometrih pridete v vas Rižana. Tu 
zavijete ob tabli ,,MUHARSKI FORUM – SREČANJE,, 
na parkirišče pred gostilno Cah. 
 
V pomoč vam bosta zemljevida na naslednji strani. 
 

 
 
Lovili bomo do zgodnjega večera, potem pa se bomo 
spet dobili pred gostilno »Cah«, v kateri bo sledilo 
druženje ob zaključku sezone.  
 
Po želji se boste lahko tudi okrepčali, saj gostilna 
ponuja pestro paleto mesnih jedi, toplih malic, 
 
 

 
 
narezkov, divjačine, ribjih specialitet (ribe, kalamari, 
sardelice, postrvi), domačih jedi (golaž, jote, 
pečenice, krvavice), sezonskih jedi,… Ker se ob dobri 
hrani prileže tudi dobra kapljica, bodo v gostilni 
poskrbeli, da boste lahko poskusili domač Refošk in 
Malvazijo, seveda pa imajo v ponudbi tudi vsa 
ustekleničena vina. 

 

 
 
Vse dodatne informacije, odgovore na morebitna 
vprašanja in vse ostalo v zvezi s srečanjem, lahko 
dobite na forumu spletnih strani Muharjenje v 
Sloveniji »flyfish-slovenia.com«, na naslovu 
http://www.flyfish-slovenia.com . 
 
Se vidimo na Rižani! ;-) 
 
 
Organizatorji: 
 
Denis Obad (formy), gsm: 041/927–089, e-pošta: 
denisobad@gmail.com  
 
Luka Hojnik (luckyluke), gsm: 041/332–041,  
e-pošta: luka@flyfish-slovenia.com ,  
www: http://www.flyfish-slovenia.com  
 
RD Koper, Cesta na Rižano 30, 6276 Pobegi, tel: 
05/653 07 40, e-pošta: rdkoper@siol.net  
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Zemljevid- manjše merilo (z rdečim krogcem je označena vas Rižana) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zemljevid- večje merilo (z rdečim krogcem je označena vas Rižana) 

 
 

 
 


