
Domorodna skupnost
zedinjenih slovenskih Dežel

Pristopnica
Sem _____________________________________

rojen(a) dne: ________________, v kraju: __________________

bivajoč(a): ____________________________________________

in svobodno in suvereno izjavljam, da sem domoroden/domorodna
na zemlji slovenskih dežel in svobodno pristopam k

Domorodni skupnosti zedinjenih slovenskih Dežel

Koroška   Štajerska   Krajnska   Primorje   Prekmurje
Beneška Slovenija   Bezjaška Slovenija

Moja področja delovanja:
1-pravda  2-omika 3-zdravilstvo  4-šolanje  5-sooskrba  6-zaščita
7-gospodarnost  8-okoljevarstvo  9-tehnologija  10-občevanje

11-drugo: _________________________________

e-pošta: __________________________________

telefon: ___________________________________

kraj: _________________________, dne: ________________________

Domorodec(ka): ________________________

Z lastnorocnim podpisom te Pristopnice dajem Domorodni skupnosti zedinjenih slovenskih Dežel soglasje, 
da vse zgoraj navedene zasebne podatke skrbno varuje in jih hrani ter uporablja zgolj in izključno za 
vodenje razvida domorodcev ter za obveščanje o dogodkih domorodnih ljudi na zemlji slovenskih Dežel. 

Pristopnica je sestavljena v dveh (2) izvirnikih, od katerih enega obdrži domorodec(ka), drugi pa se hrani 
v arhivu Domorodne skupnosti zedinjenih slovenskih Dežel.



Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel

Danes živeči domorodci se dobro zavedamo, da so se tudi naši prapradedje imeli za 
domorodce. Zato smo 25. rožnika 2022 na veči na Kureščku v Deželi Krajnski javno 
oklicali Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel (DSZSD).
Slovenski domorodci smo in še vedno prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah: 
Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška 
Slovenija. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno pravdno priznane in 
nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo. Deželo Štajersko smo domorodci 
oživili in ponovno oklicali 24. 06. 2017, Deželo Krajnsko 04. 11. 2018, oživitev 
ostalih dežel pa je v izvedbi. 

Slovenski domorodci smo s tem dostojanstveno postavljeni na svoje mesto pod 
svobodnim soncem. Smo vardi živih izročil naših prednikov, Slovenske ljudovlade in 
Slovenske pravde. Zahtevamo, da se nas v skladu z Razglasom Združenih Narodov o 
pravicah domorodnih ljudstev, sprejetim dne 13. 09. 2007 (A/RES/61/295), za 
katerega je glasovala tudi Republika Slovenija, obravnava temu primerno.

Vsak, ki se počuti domorodca: Korošca, Štajerca, Krajnca (Gorenca, Dolenca, 
Notranca, Belokrajnca), Primorca, Prekmurca in Beneškega ali Bezjaškega Slovenca, 
lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni Skupnosti 
Zedinjenih Slovenskih Dežel. Zedinjeni zmoremo vse!

Izpolnjen izvod Pristopnice izročite poverjeniku DSZSD v vašem kraju, pošljite na 
naslov Domorodna skupnost, c/o Kidričeva cesta [75], blizu Škofja Loka [4220] in di-
gitaliziran izvod 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 poverjeniku DSZSD. Ta 
izvod se hrani v arhivu DSZSD.

K DSZSD lahko pristopijo tudi rojenci, ne glede na njihovo starost. Po dopolnitvi 
14 let lahko Pristopnico izpolnijo sami, če so mlajši, pa za njih to izpolni ter 
lastnoročno podpiše eden izmed roditeljev.

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel


