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Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel 

DSZSD 
 

Zamisel o domorodni skupnosti na naših tleh zori že mnogo let; sedanje okoliščine so več kot 

ugodne, da ta ideja postane dejstvo. V sedanjih časih množičnih psihotičnih stanj želimo številni 

ohraniti zdravo pamet in poskušamo zgraditi varen pristan ali prostor v katerem lahko združeni 

živimo svobodno, v skladu z naravnimi zakoni, izpričujemo svojo suverenost ter pravično in 

prostovoljno izmenjujemo sadove svojega ustvarjalnega dela. 

 

Poslanstvo  

Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel 

 

je zato ustvariti varen pristan ali prostor,  

v katerem lahko domorodni ljudje na administrativnem ozemlju Republike Slovenije,  

združeni izpričujemo svojo suverenost ter  

delujemo v razvijanju znanja, spretnosti, etike, omike/kulture, umetnosti in ustvarjalnosti, 

ter pravično in prostovoljno izmenjujemo sadove ustvarjalnega dela. 

 

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel ima izjemen razvojen potencial, ki se skriva v 

njeni viziji. Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel ne pozna ustanovne trgovske listine, 

kajti registracija v AJPES (AGENCIJA ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE) pomeni 

podreditev rimskemu sistemu trgovske pravičnosti. 

 

 

Vizija  

Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel 

 

je oživljati in prebujati ter hkrati negovati in posodabljati 

starodavne modrosti naših veličastnih prednikov 

ter graditi razvojne temelje za novo zlato dobo človeštva. 
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Kakšni so začetki  

Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel? 

Slovenski domorodec je vsak človek, ki ima dom in rod ter živi v sožitju z drugimi rodovi na 

ozemlju zgodovinsko tradicionalnih slovenskih dežel. Naši prapradedje so se imeli za domorodce 

na naših tleh. To smo tudi mi.  

 

Dne 25.  rožnika [6]  2022 smo na veči na Kureščku v deželi Krajnski znova javno oklicali 

Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel. Domorodci še zmeraj bivamo v naslednjih 

zgodovinsko tradicionalnih slovenskih deželah: Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, 

Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno 

pravdno priznane. Nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo. Deželo Štajersko smo 

oživili in ponovno oklicali 24. rožnika [6] 2017, deželo Krajnsko 4.  listopada [11] 2018 - oživitev 

ostalih dežel pa je v snovanju. 

Zahtevamo, da se na administrativnem ozemlju Republike Slovenije upoštevajo mednarodne 

pogodbe in predvsem Razglas Organizacije Združenih Narodov o pravicah domorodnih ljudi [orig. 

Declaration of UN on the Right of Indigenious Peoples], sprejet 13. kimavca [9] 2007 – 

[A/RES/61/295] – ki ga je ratificirala večina držav sveta, tudi Republika Slovenija – in, da se 

domorodne državljane Republike Slovenije obravnava temu primerno. 

 

 

Temelji Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel 

Domorodno skupnost si lahko predstavljajmo kot veličastno živo drevo, ki ga sestavljajo deblo, 

bogato vejevje z listno krošnjo ter razvejan koreninski sistem. 

Korenine tvorijo staroselske ali starovedske mitološke in kozmološke alegorične zgodbe, pa tudi 

mnogi drugi viri. Sestavljajo živo knjižnico izkušenj in modrosti naših veličastnih prednikov, ki pa 

nam je bila prikrita in zamolčana. Duh domorodne skupnosti torej tvori koreninski sistem 

domorodnega drevesa. 

Deblo domorodne skupnosti tvorimo zrele ženske in moški, ki smo pripravljeni in sposobni 

poskrbeti za prost pretok hranilnih sokov skozi domorodno drevo. Ti sokovi so zamisli, vizije, 

strategije, projekti …  

Razvejan sistem vej in seveda bogata odeja lista v krošnji pa tvorijo področja delovanja v katerega 

svoje talente in spretnosti usmerjamo domorodke in domorodci zato, da bi temu svetu lahko 

podarili najvišji prispevek. 
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Področja delovanja lahko ponazorimo kot glavne veje: pravda (pravo, pravičnost, pravica, sodstvo 

…), omika (kultura), zdravilstvo, šolanje, sooskrba, zaščita, gospodarnost, okoljevarstvo, 

tehnologija in občevanje. 

Vsak domoroden človek s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel je 

istovreden člen te skupnosti, ki jo obdaruje s svojimi talenti, spretnostmi in neštetimi drugimi 

oblikami darov. Simbioza ali popolna vzajemnost delovanja je možna le takrat, kadar je podprta z 

energijo ljubezni njenih členov. 

Ljubezen ni vrlina, pač pa nuja, ki spaja enega v celoto. Ljubezen je božji zakon. Živimo zato, da bi 

se naučili ljubiti. Ljubimo zato, da bi lahko živeti. To je edina resjedna naloga, ki je zastavljena 

človeku. 

 

Motivi za združevanje in povezovanje v 

Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel 

V današnjem nemirnem svetu, polnem strahu in manipulacij, smo živi ljudje ujetniki v mreži laži, iz 

katere se je možno izmotati le tako, da se zavemo, da je ujet naš um. Temeljna laž, ki nas drži v 

ujetništvu, je laž o naši podrejenosti in o tem, da smo nepomembno gnilo listje na zemlji, v kateri 

nikoli nismo imeli lastnih korenin. Zato smo na milost in nemilost podvrženi gospodarjem 

zlohotnega trgovskega sistema. A to, da smo nepomembna kozmična slučajnost, je tragična 

zmota. Mi staroselci ali domorodci smo od nekdaj ukoreninjeni na ozemlju zgodovinsko 

tradicionalnih slovenskih dežel. Temu pomembnemu spoznanju se pridružuje še kopica drugih 

spoznanj, ki nas spodbujajo k preboju iz ujetosti v obstoječi, razpadajoči parazitski sistem, kajti 

napočil je čas za udejanjanje sprememb. 

 

Zgoraj omenjeni Razglas ZN o pravicah domorodnih ljudstev nam daje možnost za uveljavitev 

lastne suverenosti, svobodnega urejanja naših življenj na vseh področjih, ohranjanja in negovanja 

omike, običajev in naravne dediščine. To možnost lahko izkoristimo le tako, da se opremo na naš 

pristni temelj – na naše starodavne korenine – in s sklicevanjem na našo domorodnost zahtevamo 

upoštevanje teh pravic. To možnost že dolgo izkoriščajo Cigani/Romi, ki so se spretno uspeli izviti 

iz sistema in svojo suverenost izpričujejo mnogo uspešneje kot mi, ki smo na svoje korenine 

(skoraj) pozabili. 

 

Staroselstvo ali domorodnost je edini resjedni in neizpodbitni temelj, na katerega se lahko 

opremo. Nobenega drugega trdnega temelja nimamo. Zavedajoč se tega, lahko presežemo 

prislovično slovensko majhnost, presežemo delitve in se zavzamemo za to, da slovenski rod 

popeljemo v prihodnost, vredno spomina naših dedov. 
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Staroselstvo ali domorodstvo pa je tudi močan skupni imenovalec številnih vzporednih 

družbenih skupnosti, ki v času vse večjega zaostrovanja in grozeče prihajajoče krize v velikem 

številu vznikajo na Slovenskem. Zato bo Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel pri 

svojem delovanju zavzela močno povezovalno vlogo. 

 

Da dosežemo priznanje po mednarodnih standardih, mora domorodno skupnost predstavljati 

dovolj močno telo, ki ga sestavlja zadostno število členov – pol odstotka populacije ali vsaj 

14.976 ljudi. Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel predstavlja odličen potencial za 

takšno telo, saj uteleša oživljenega duha in modrost naših dedov, pradedov in prapradedov, 

katerih nasledniki smo.  

Slovenski domorodci se s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel 

dostojanstveno postavljamo na svoje mesto pod svobodnim soncem. Smo varuhi živih izročil naših 

prednikov, Slovenske ljudovlade in Slovenske pravde, ki želimo na miroljuben in časten način 

dosegati svoje cilje.  

Vsak, ki se počuti domorodca – Korošca, Štajerca, Krajnca [Gorenca, Dolenca, Notranca, 

Belokrajnca], Primorca [Istrana, Kraševca, Tržačana, Goričana], Prekmurca in Beneškega ali 

Bezjaškega Slovenca – lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni 

Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. 

 

 

Osnovne informacije o skupnosti 

 

spletna stran 

www.dežele.si 

elektronski naslov 

domorodnaskupnost@dežele.si 

 

 

Opozorilo! 

Za boljšo obveščenost poišči podporo deželnega poverjenika. 

Če ga ne poznaš,  

se obrni na zgornjo e-pošto in  

pomagali ti bomo priti v stik z njo/njim. 

 

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

