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Leben Franc je bil vsestransko aktiven delavec v smučarskem klubu SK Tranasturist        

(tekmovalec, sodnik, časomerilec) in v Smučarski zvezi kot mednarodni sodnik za skoke















Nikolaj Rant o skokih v Luši

Generacija fantov iz vasi Zgornja in Spodnja Luša ter  Lenart smo v letih 

med 1950 in 1970 v zimskem času smučali na bližnjih, primerno strmih 

terenih. Smuči so bile v glavnem izdelane doma, pri domačih izdelovalcih.                                                    

Po letu 1955 smo se s terenskega smučanja preusmerili v smučarske 

skoke na strmih terenih, kjer je bilo mogoče skakati brez posegov v 

zemljišče. Na teh terenih smo dosegali skoke do 15 m. Navdušenje nad 

skoki  nas je združilo, da smo začeli bolj organizirano smučati, predvsem 

pa skakati s smučmi. Ob tem je šlo za medsebojno svetovanje in 

izmenjavo izkušenj, oskrbo s smučmi, izbiro primernih terenov za skoke, 

pripravo skakalnice, način skakanja, treninge. Tedaj smo bili najbolj 

aktivni smučarji iz Luše in Lenarta, Rant Miklavž Nikolaj, Bernik 

Roman, Bergant Janez, Ravnihar Janko, Tavčar Janez.                                                                          

V takšnih razmerah smo se leta 1962 odločili zgraditi skakalnico za 

smučarske skoke. Lokacijo smo izbrali v Zgornji Luši v zaselku Pustote, 

nasproti Kovkarjeve kajže. Načrt za skakalnico je priskrbel Ivan Križnar, 

profesor telesne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka. izbrani teren je bil 

tako ugoden, da je bilo treba opraviti le izkop na delu zaletišča.                

Z izkopanim materialom  smo nasuli odskočno mizo in zgornji del 

doskočišča. Na izteku smo.                                                                                                 

V zimi 1962/63 smo otvorili novo smučarsko skakalnico. Na njej smo 

pogosto skakali in trenirali. Priredili smo tudi medkrajevno  napravili 

most čez potok Pustotnica tekmovanje v skokih, tekme pa smo se udeležili 

skakalci iz Luše in Bukovščice. Rekord na skakalnici je bil 22m. 



Nekdanje skakalnice v Škofji Loki;  2 - skakalnica bratov Paulus 25 m ( leto 1947) ; 3 – Vincarje 50 m(1938) ;                  
4 ,5 - skakalnici Za gradom 10m, 20m  



Skakalnica  Čotova dolina v Papirnici – št.1 



Pavle Podlipnik po 50 letih na zaletišču skakalnice bratov Paulus v Veštru 



in na dobro ohranjenem doskočišču, tik nad centralo v Veštru



Pobočje nekdanje  50 m skakalnice ( št.3) v Veštru je močno erodirano 



Za gradom sta bili na tem pobočju ob poti proti vodnemu zbiralniku manjši skakalnici ( št.4, 5)


