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У Горњој Драготињи су по 37. пут су одржане Драготињске
вечери, којима је обиљежено 16 година постојања једине
кнежевине на Балкану.

А како бива у свакој кнежевини кнез је прошетао са својом гардом, поздравио окупљене мјештане
и пожелио им пријатан боравак на овој свечаности. У питању је стари , прошле године изабран,
иначе осми драготињски кнез Чедомир Вила.
" По неким правилима, кнез би требао да мири завађене,али хвала богу
, завађених није било. Обавеза је да се сагледају проблеми села и да се поведу хуманитарне акције
у случају потребе и све смо то заједно радили ,а све за добробит села", рекао је Вила.
Манифестацију је отворио замјеник градоначелника Приједора Александар Миљуш који је
истакао да Градска управа подржава овај културни догађај и да ће то чинити и убудуће.
" Традиција је нешто што требамо његовати и чему морамо учити младе нараштаје да је поштују",
рекао је Миљуш.

Предсједник Совјета кнежевине Оливера Брдар је истакла да организатори ове манифестације не
одустају од ове народне светковине зато што је ово традиција коју не напуштају ни мјештани ни
гости кнежевине који се овдје окупају сваке друге недјеље у августу.
" Ове године смо задржали прошлогодишњег кнеза на шта имамо право , а од ове године смо увели
новину у статут односно устав кнежевине да његов мандат буде четири године највише јер је мало
мјештана, а и да би кнез имао времена да оствари све своје идеје и задатке", истакла је Брдарова.
Она је додала да је досадашњи кнез испунио све своје обавезе и очекивања, па је и то разлог што
му је продужен мандат.
У програму су учестововале и ојкачке групе из Костајнице, Сводне, бањалучке Бистрице и са
подручја града Приједора.
У оквиру манифестације уручена је и Драготињска повеља Градској борачког организацији, за
посебан допринос у очувању традиције ове манифестације, док је почасним грађанином Кнежевине
проглашен директор Информативно-пословног центра " Козарски вјесник" Зоран Совиљ.
Овогодишњи бесједник Миленко Радивојац , некадашњи директор Музеја је рекао да је нашао
податак да је још 1604.године Драготиња имала свога кнеза.
" Према томе,овај кнез није измишљен фиктивно него је стварно постојао у прошлости", истакао је
Радивојац.
Кнежевина има властити устав са око тридесетак чланова, грб, химну, пасош, а кнеза чува почасна
гарда.
На подручју Парохије маринске којој припадају села Марини и Драготиња традиционално се
одржавају Драготињске вечери, с циљем очувања традиције овог села.Манифестација је дио
Културног лета у Приједору.
Предсједник Борачке организације града Приједора Зоран Предојевић је , захваљујући се на
признању, истакао да је ова организација доста признања добила за свој рад.
" Признање Кнежевине Драготиње посебно емотивно доживљавамо јер су из овог села многи
хероји стасали у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату, а и многи наши припадници су били
многи досадашњи кнезови", рекао је Предојевић .
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