
 

KMETIJA 
FRIŠKIČ 

Krog, Plečnikova 11b 
9000 Murska Sobota 

 
Naša kmetija se nahaja v statistični regiji 
Pomurska. Skupaj imamo 6,66 ha kmetijskih 
zemljišč, na katerih pridelujemo pester 
spekter poljščin in zelišč: sončnice, riček, 
pegasti badelj, konopljo, lan, sladki pelin, 
buče, kamut, piro, ajdo, proso, deteljo, 
facelijo, krmno repo in nekaj malega koruze.  
V ekološko pridelavo (še) nismo vključeni, 
vendar že več let stremimo k temu, da 
uporabljajo le organska gnojila, izbiramo 
posevke, ki ne potrebujejo intenzivne uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, in se trudimo 
vpeljevati sonaravne tehnike pridelave. To je 
tudi že skoraj nujno, saj imamo na VVO 1,37 
ha  ha površin in na območju Natura 2000  1,37 
ha kmetijskih površin. Le-tu so posebni 
traviščni habitati. 

 

Travniški sadovnjak kmetije trenutno obsega 
le 0,33 ha, a imamo plan, da se bo razvijal v 
vzorčni sadovnjak, medeni vrt, kjer bomo 
sobivali ljudje, medovite rastline, ki nam 
bodo dajale pester nabor pridelkov za 
prodajo, in čebele, ki smo jih naselili na našo 
kmetijo v okviru pilotnega projekta 
Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na 
VVO in OMD, ki poteka v okviru ukrepa 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije in ga financirata Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija.  
Naše čebele bodo nudile za kupce:  

med , propolis, matični mleček, 
cvetni prah, vosek. 

Konoplja je vsestransko uporabna, saj lahko 
uporabimo prav vsak njen del – od korenin do 

listov, stebla do vršičkov in semen. Na naši 
kmetiji lahko kupite in poskusite izdelke iz 
vseh delov rastline: 

konopljino moko in seme, 
konopljino olje 0.25 L in  

0,5 L, posušene konopljine 
vršičke.  

Pester kolobar na naši kmetiji in želja po 
nenehnem raziskovanju novih posevkov, ki jim 
ustreza prekmursko podnebje, pa za kupce 
nudita tudi:  

proseno kašo, zrnje pire, 
sončnično seme in olje, pirino 
moko, bučno seme in olje. 

Našo ponudbo najdete tudi na naši spletni strani, 
kjer lahko najdete marsikaj zanimivega za 
popestritev vašega jedilnika in le-to naročite tudi 
preko spleta ali pa nas pokličite oziroma nas 
obiščite. Veselimo se zadovoljnih kupcev, ki se 
vračajo na našo kmetijo! 

 

Kontakt: tel.: 051 694 486 (Franc)  
e-pošta: mateja.martina@siol.net  

spletna stran: ………………………………….  
 

 


