
Francka Javeršek se je rodila 3.6.1946 na 
kmetiji v Kristan vrhu v občini Šmarje pri 
Jelšah. Na veliko željo staršev in ljubezni 
do kmetovanja je ostala doma. Tega pa ni 
nikoli obžalovala. Zavedala se je, da 
podeželja brez kmetij ni, najbolj 
pomembno na kmetiji pa je, da se čim več 
hrane pridela doma. Kmetija ima 7 ha 
lastnih površin, 8 ha pa imajo v najemu ter 
je uvrščena v gričevnato hribovito 
območje. Na kmetiji se ukvarjajo z 
živinorejo, prašičerejo, imajo pa tudi 
sadovnjak in vinograd. Pri 20 letih se je 

poročila ih si ustvarila družino, ima 3 sinove in 4 vnuke. Najmlajši sin je doma 
in bo prevzemnik kmetije. Oskrbovala je svoje starše, pred 21 leti ji je umrl 
mož in je ostala na kmetiji sama z otroki in rejenci. Sedaj je upokojena. 
Francka je v 45 letih od kar je prvič vzela v svoje okrilje rejniškega otroka, 
omogočila lepše življenje 14 otrokom. Dajala je veliko ljubezen otrokom, 
tistim ki so bili v otroštvu prikrajšani za starševsko ljubezen. Francka je 
otrokom postala druga mama. Je predsednica Društva kmetic Ajda, ki deluje 
na območju 4 občin (Šmarje pri Jelšah,  Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob 
Sotli). Je zelo aktivna tudi v domačem kraju. V društvu skrbi za kulturno 
dediščino naših babic. V jesensko - zimskem času organizira tečaje in 
predavanja in s tem skrbi za izobraževanje kmetic. Organizira pogostitve na 
raznih prireditvah v občinah. Je članica vinogradniškega društva Šmarje, 
govedorejskega društva, strojnega krožka in prašičerejskega društva.  
 
Leta 1976 je bila pobudnica za ustanovitev aktiva kmečkih žena pri KZ. 

Šmarje pri Jelšah. Vsa ta leta je tudi predsednica.  
1991 - Srebrno priznanje za čajno pecivo na dobrotah slovenskih kmetij Ptuj.  
1992·- Bronasto priznanje za čajno pecivo na dobrotah slovenskih kmetij 

Ptuj.  
1994 - Na GTZ v Mariboru priznanje za pripravo rezancev.  
2000 - Priznanje na razstavi velikonočnih jedi v Šmarju.  
2001- Bronasto priznanje keksi na stroj dobrotah slovenskih kmetij Ptuj.  
 
 



2001- Zahvala in priznanje Mariborsko- lavantinske škofije( škof dr. Franc 
Kramberger) za več letno prepevanje v župnijskem pevskem zboru.  .  

2002 - Srebrno priznanje keksi na stroj dobrotah slovenskih kmetij Ptuj.  
2003 - Srebrno priznanje keksi na stroj dobrotah slovenskih kmetij Ptuj.  
2003 - V knjigi Krušni zakladi Slovenije se predstavlja z mlinčevo potico.  
2004 - Priznanje za prizadevno delo v društvu kmetic žena in deklet Izlake.  
2005 - Priznanje zveze kmetic ob 10. obletnici.  
2005 - Kristalna sončnica za naj osebnost meseca po izboru poslušalcev radia 

Štajerski val.  
2005 - Posnet dokumentarni film- kruhovo leto- na njeni domačiji in peka 

potice mlinčevke ter razstavo v avli KD Šmarje »velikonočne jedi«.  
2006 - V katalogu Uživaj mo brez meja se Francka predstavlja z mlinčovo 

potico.  
2006 - Certifikat za peko kruha- potic- peciva in testenin na tradicionalni 

način.  
2006-2010- Bila svetnica v občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah in 

članica odbora za kmetijstvo.  
2008 - Certifikat za predelavo mesa.  
2008 - Zahvalo- Novi tednik - Radio Celje  
2008- Priznanje Občine Šmarje pri Jelšah za dolgoletno delo na področju 

vključevanja kmečkih žena v javno družabno življenje ter več kot 30. letno 
vodenje aktiva kmečkih žena oziroma Društva kmetic Ajda.  

2009- Pohvalo občine Šmarje za delo na področju prostovoljstva.  
2010- Častno priznanje za dolgo letno in uspešno delo pri zvezi kmetic  
2010-2011- Zahvala - društvo izviri Dobrina  
2011- Zlato priznanje za naj pršjačo (erpico)  
Francka je kmečka ženska z neizčrpno energijo, vse njeno delo in trud je 
namenjeno izboljšanju položaja žensk v družini. Zato jo društvo kmetic Ajda 
predlaga za kmetico leta. 
   
 
 


