
Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel  DSZSD 

 

Slovenci smo potomci naših prapradedov/babic, ki so se imeli za domorodce(ke) in živeli 

po svojih naravnih načelih svobodno na področju slovenskih zgodovinskih dežel: 

Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija 

(stara imena za te dežele). Smo varuhi živih izročil naših prednikov, s čimer omogočamo 

nam in našim potomcem dostojno življenje, svoboden razvoj in srečno prihodnost. 

Razglas ZN o pravicah domorodnih ljudstev, sprejet dne 13. 09. 2007 (A/RES/61/295), je 

podpisala tudi Republika Slovenija.  

Slovenci ustrezamo vsem merilom tega razglasa Združenih narodov za domorodne ljudi. 

Slovenska ljudovlada je izvirna družbena ureditev – vladavina ljudstva, – ki so jo nekoč 

poznali in v skladu z njo živeli naši predniki. O njej lahko govorimo takrat, ko imamo 

svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih družbenih zadevah, o pravdi, 

zdravju, izobraževanju in vzgoji, o omiki, obrambi, dajatvah, o odnosih z drugimi narodi 

in državami itd.  

Obenem se lahko, če se tako odločimo, vključimo v obstoječe strukture in delovanje 

Republike Slovenije, ki mora po razglasu ZN naša prizadevanja podpirati. 

 

Naša vizija je temelj in vzor vsem ostalim ljudstvom v smislu medsebojnega spoštovanja, 

vzgleda in ohranjanja miru ne samo našim ljudem, marveč tudi vsem ostalim državam oz. 

deželam in narodom.  

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel je varen pristan vsakemu svobodo-

miselnemu in domoljubnemu človeku v teh časih velikih sprememb. 

Več: www.dežele.si 

Vsak, ki se počuti domorodca, lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s 

pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. Potrebno je le, da živi  

na slovenskih tleh. Ko zberemo dovolj Pristopnic, uveljavimo naše pravice pri Republiki 

Sloveniji. 

Izpolnjen izvod Pristopnice izročite poverjenikom DSZSD v vašem kraju ali pošljite na 

naslov Domorodna skupnost DSZSD, Mlinska ulica 22, 2000 Maribor  ali na e-pošto 

domorodnaskupnost@dežele.si. 

Pristopnica se izpolni v dveh (2) izvodih, ki sta oba izvirnika. Enega obdrži domorodec, 

drugega pa pošlje na zgoraj naveden naslov ali ga izroči enemu izmed poverjenikov 

DSZSD. Ta izvod se hrani v arhivu DSZSD. 

K DSZSD lahko pristopijo tudi rojenci. Če so dopolnili 15 let, lahko Pristopnico izpolnijo 

sami, če so mlajši, pa jo za njih izpolni ter lastnoročno podpiše eden izmed roditeljev. 

 

Zedinjeni zmoremo vse!        DSZSD Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel 

http://www.dežele.si/
mailto:domorodnaskupnost@dežele.si

