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SONJI ČENČIČ
(rojena 24. novembra 1975, stanujoča Selca 74, Selca).

U T E M E L J I T E V:
Sonja Čenčič je bila s folkloro v Selcih povezana že kot plesalka in sedaj že 19 let kot
mentorica otroških folklornih skupin Selca.
Ko je učiteljica Pavla Suwa zaključila z vodenjem folklore v Selcih, so člani Turističnega
društva Selca povabili k sodelovanju Sonjo. Bila je brez izkušenj v poučevanju, vendar je
sprejela izziv in s polno elana poprijela za delo. Septembra 1998 je imela s folklorno
skupino svoj prvi javni nastop na Češnjici, in sicer na občnem zboru Aktiva podeželskih
žena Selške doline. Z leti se je število folklornikov v Selcih povečevalo, tako da je leta
2002 otroke razdelila v mlajšo in starejšo otroško folklorno skupino Selca. Tako je še
danes. Število otrok pri folklori se vsako leto giblje med 40 do 45.
Na vsako povabilo za nastop so se in se še vedno radi odzovejo. Tako se je že lepo število
generacij predstavilo s svojim znanjem ljudskega plesa, ljudskih pesmi in iger. Sodelovali
so v različnih projektih, na obletnicah, otvoritvah, prireditvah, srečanjih, tako v tujini kot
doma. Marsikje so njene skupine tudi zmagovale, kar zagotovijo le večletne izkušnje,
stalno dopolnjevanje znanja na seminarjih ter pridno delo mentorja in otrok.
Sonja pravi, da folklora mora imeti tudi dobre godce, ker ti veliko pripomorejo k
učinkovitosti vaj in uspešnemu nastopu in le-ti v Selcih opravljajo svoje poslanstvo z
odliko. Folklora ima gorenjske narodne noše in pastirske kostume. Zanje v celoti skrbi
Sonja, torej poskrbi, da so oblačila čista, da se po potrebi obnavljajo in dokupujejo. Velja,
da gorenjska narodna noša ni primerno oblačilo za otroke. Otroci morajo biti oblečeni
predvsem v pastirske kostume. Danes jih imajo kar 47. Izdelavo in nakup jim je
omogočilo Turistično društvo Selca ter nekaj donatorjev, med njimi tudi občina
Železniki.

Sonja meni, da dobro in uspešno lahko delaš, le če imaš zato dobre pogoje. Teh v Selcih
ne manjka. Imajo podružnično šolo Selca, kjer potekajo vaje, hranijo noše in kostume.
Imajo Turistično društvo Selca, ki za njih skrbi že 35 let. Seveda pa so tu tudi otroci, ki si
želijo spoznavati ljudske plese, pesmi in stare igre Slovencev, ter njihovi starši, ki jih pri
tem spodbujajo, jih vozijo na vaje in nastope. Pri tem ne pozabi omeniti svoje družine, ki
ji vedno stoji ob strani, ji pomaga in velikokrat je to projekt, v katerega je vključena vsa
družina.
Vlogo mentorice otroške folklorne skupine jemlje resno ter odgovorno. Koliko ur dela,
pregledovanja knjig, zapiskov, posnetkov in vaj je potrebno, da skupina lahko stopi na
oder. Delo je prostovoljno, mnogokrat naporno, a če to počneš z veseljem, gre lažje. Ves
trud je poplačan z osebnim zadovoljstvom, z iskricami, ki jih vidiš v očeh otrok.
Sonja Čenčič je organizirala in režirala več folklornih večerov, v goste je povabila tudi
druge otroške folklorne skupine. Ob 30-letnici folklore v Selcih je na prireditvi združila
folklornice in folklornike vseh generacij selške folklore. Ob tem praznovanju je Turistično
društvo izdalo bilten, katerega glavna urednica je bila Sonja.
Sonja otroke zna privabiti v folklorne kroge, zato ji želimo še veliko uspešnih let in se ji
za vsa leta dela tudi zahvaljujemo s tem priznanjem.
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