
MIRAN PRITEKELJ,  
 
rojen 26.2.1965, v Ljubljani. Po osnovni šoli se je vpisal na Srednjo elektro šolo v Ljubljani. 
Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. 
 
Njegove poti so se ves čas prepletale s plesnimi koraki. Med obiskovanjem srednje šole 
ga je pritegnila plesna šola Kazina, kjer se je prvič vpisal na plesni tečaj za odrasle, čeprav 
je imel šele 16 let. Tam je spoznal tudi svojo prvo plesalko Marušo Leben. Postala sta 
najmlajši plesni par v takratni Jugoslaviji. 
 
Služenje obveznega vojaškega roka je začasno prekinilo njegove plesne aktivnosti. Po 
prihodu domov je pričel plesati z Vereno Gale, ki je bila tedaj članica Kazinske formacije. V 
plesnem klubu Tine Rožanc sta kmalu začela dosegati lepe rezultate:  

- zmaga na vseh kvalifikacijskih turnirjih leta 1987 
- drugo mesto na DP v kombinaciji 10 plesov leta 1988 
- četrto mesto na DP v LA plesih leta 1988 
- finale na IDSF turnirju v Budimpešti leta 1988 

Plesni svet je zanj postajal čedalje bolj privlačen, zato se je kmalu odločil, da se bo aktivno 
posvetil plesni vzgoji in treniranju mladih plesalcev. 
 
Pot ga je vodila najprej na Primorsko v Ajdovščino in Novo Gorico. Takratna generacija 
plesalcev, ki je bila stara osem let, je danes okostje naše državne reprezentance: Miša 
Cigoj, Jurij Batagelj. 
 
V letu 1995 je začel učiti na Gorenjskem. V Kranju je vzgojil še eno generacijo izjemnih 
plesalcev: Jagoda Štrukelj, Maja Geršak, Mojca Brenkuš, Anže Dobrajc idr. 
Omenjeni plesalci so osvojili dva naslova svetovnih prvakov in mnogo svetovnih plesnih 
turnirjev. 
 
Izjemne uspehe dosega z najmlajšimi plesalci, ki so v zadnjih letih osvojili kar nekaj 
naslovov državnih pravakov v kategoriji pionirjev do 12 let 

- Ajda Mršek – Gal Hafner državna prvaka v ST plesih leta  2003 
- Ajda Mršek – Gal Hafner državna prvaka v LA plesih  leta 2003 
- Lina Keršmanc – Svit Hafner drugo mesto na državnem prvenstvu v  ST plesih leta 

2003 
- Lina Keršmanc – Svit Hafner drugo mesto na državnem prvenstvu v LA plesih leta 

2003 
- Lina Keršmanc – Svit Hafner drugo mesto na državnem prvenstvu v kombinaciji 10 

plesov leta 2003 
- Nina Eržen – Matej Pritekelj državna prvaka v kombinaciji 10 plesov leta 2003 
- Nina Eržen – Matej Pritekelj državna prvaka v ST plesih leta 2004 
- Nina Eržen – Matej Pritekelj državna prvaka v LA plesih leta 2004   
- Anja in Matej Pritekelj  državna prvaka v vseh kategorijah zadnjih 3 leta (2006–

2013) 
- Anja Pritekelj in Jure Bergant  članska državna državna prvaka v 10 plesih za leto 

2016–17  
 
Zadnja leta uči mladino in odrasle na plesnih tečajih po celi Sloveniji 

 


