Četiri mušketira «Ladonje» : svi za jednoga, jedan za sve!
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Kako prenosi u današnjem izdanju «Glas Istre», u članku «Cuccurin i tri bivša IDS-ovca
Ladonjini aduti za župana : udruga Ladonja među četvoricom traži svog kandidata za župana»,
na sazvanoj konferenciji za novinare tajništvo «Ladonje» izvijestilo je javnost da su u dovršenoj
proceduri kandidiranja u predizborima za kandidata «Ladonje» za istarskog župana primljene
četiri valjane prijave i to sljedećih natjecatelja: Plinio Cuccurin, Tullio Fernetich, Josip Maras i
Bruno Poropat. Isti su radi pravovaljane kandidature sveukupno prikupili 7.844 potpisa na
području cijele Istre te sa obrazloženjem da se ne želi dati prednost nekom od njih nije se otkrio
broj prikupljenih potpisa svakog ponaosob. Svi su kandidati potpisali izjave o prihvaćanju
programa «Ladonje» i izjave o lojalnom podržavanju kandidata-pobjednika. Natjecateljima
predstoji predizborna kampanja i to 7. studenog u Višnjanu, 11. studenog u Rovinju, 20.
studenog u Umagu te u zadnjem tjednu studenog u Puli. Svaki kandidat mora financirati svoju
kampanju, a u nju maksimalno može utrošiti 100.000,00 kuna. Javnost će biti upoznata s
podacima o troškovima predizborne kampanje po završetku predizbora. Glasanje (kojem mogu
pristupiti svi građani Istarske županije koji će 17. svibnja 2009. imati 18 godina) bit će od 1. do
7. prosinca telefonom i internetom a neposredno 6. ili 7. prosinca, neslužbeni će rezultati biti
poznati 7. prosinca navečer, a službeni 9. prosinca, nakon provjere regularnosti glasanja.
Vezano uz natjecatelje, čak trojica od četvorice «Ladonjinih» kandidata bivši su IDS-ovci. Plinio
Cuccurin je jedini nestranački čovjek među njima koji će, vjerujemo bez ikakvih problema, kao
predsjednik «Ladonje» postati i njezin kandidat za župana Istarske županije. Sasvim je
očigledno da su se u «Ladonji» dobro pripremili za predizbore: dogovorili su se o nastupu više
natjecatelja kako bi predizbori djelovali što više «demokratski» sa unaprijed iskazanoj
međusobnoj lojalnoj podršci da natjecatelj-pobjednik predizbora bude neprikosnoveni
predsjednik «Ladonje» te da natjecateljima-gubitnicima (u znak zahvalnosti što su doprinijeli da
predizbori budu «demokratski») osiguraju kandidature u ime «Ladonje» ili njihove odnosne
nezavisne liste za grado/načelnike u njihovim sredinama. Naravno, navedeni dogovor vrijedi
samo između pojedinaca koji su se uspjeli dogovoriti, a da li se radi o cijeloj četvorki uvidjet
ćemo kada se budu istakle kandidature za izbor gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne
samouprave u Istarskoj županiji, odnosno za Grad Poreč, za Grad Rovinj i za Općinu Brtoniglu.
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