
Anton Zois je bil sin barona Karla in Serafine, 
rojene grofice Aichelburg. Leta 1836 je po smrti 
očeta Karla podedoval fidejkomis Brdo. Bil je vi
tez Reda železne krone III. razreda.

Anton baron Zois pl. Edelstein
kranjski veleposlanik, politik in filantrop

* 22. julij 1808, Ljubljana
† 9. maj 1873, Ljubljana

Od leta 1861 do 1869 je bil poslanec v kranjskem 
deželnem zboru. Najprej kot predstavnik velepo
slanikov, po letu 1867 pa tudi kot poslanec v kme
čki kuriji. Zaradi bolezni je leta 1869 odstopil. Po 
ustanovitvi občin na Kranjskem je bil leta 1851 iz
voljen za prvega župana občine Predoslje. Župan 
je bil do leta 1862. V tem času je dal sezidati no
vo šolo. V oporoki je zapustil velik znesek Naro
dni čitalnici v Ljubljani ter revežem predoseljske 
in šentjakobske župnije v Ljubljani, od koder je bi
la doma njegova soproga Katarina Schwarzenberg. 
Na grobni napis mu je sestavil Janez Bleiweis.

Zoisova pot PredosljePredoslje, vas z razgledom Zoisova grobnica

Dragi »gostje«, obiskovalci prelepega posestva pod 
mogočnimi gorami, kjer vam lepota narave za 
vedno nariše najlepšo pravljico v vaših očeh …

Gotovo me ne poznate, ko pa se vam predstavim, 
se vam ukreše iskra spomina na naš mogočni rod, 

rod Zoisov, ki je kar nekaj časa posedoval grad 
Brdo in gospodoval v hudem in dobrem tej preču-

doviti soseski.

Sem Zois, baron Edelsteinski! ...

Kraj ima bogato vsebino, prvi zapis Predoselj se 
pojavi leta 1453, prvotna gotska cerkev je bila 
zgrajena okoli 1530. Vas je delila svojo zgodovi
no z bližnjim posestvom gradu Brdo in njenimi 
lastniki, plemiško družino Zois. Ime Predoslje iz
haja iz imena pred-roslo, kar pomeni sotesko ozi
roma naravni most preko soteske. Vas zaznamuje 
lega nad sotesko Kokre.

Od leta 1851 je imela kot vaška občina pomembno 
vlogo gospodarskega središča, kjer so bili poleg 
številnih mlinov še mlekarna, trgovina in gostilne. 
Vas je dobila šolo leta 1860 (stavba ob cerkvi) in na 
mestu stare novo cerkev sv. Siksta leta 1882.

Predoslje so danes pretežno stanovanjsko nase
lje. S sosednjo vasjo Suha tvorijo prostorsko in 
funkcionalno povezano mešano naselje v nepo
srednem zaledju predmestja Kranja.

V Predosljah delujejo številna prostovoljna društva, 
ki pripomorejo k pestri ponudbi dogodkov.

LEADER NIP 2012 - “VZPOSTAVITEV TEMATSKIH POTI”

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

založila: Mestna občina Kranj, 2014 | zasnova in vsebine: Kraje-
vna skupnost Predoslje | fotografije: KS Predoslje, Dominik Arnež, 
Gregor Eržen, Tomaž Sedej | izvedba: Nimbus, d. o. o. | Organ upravl-
janja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije 2007-2013, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zoisovi dnevi



Belca

Kokra

Legenda

Predoslje

Zoisova pot

glavna pot

reka

znamenitost

Pokopališce

Kapelica

Kulturni 

dom

Kužno 

znamenje

Posestvo

Brdo

Zoisova  

grobnica

Cerkev  

sv. Siksta


