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1. ZASEDANJE PROGRAMSKEGA ODBORA (WPC-CPC)
Punta del Este, ponedeljek 26.11.2007
Predsednik programskega odbora Renato Bertani (ZDA) je s člani
programskega odbora podrobno obravnaval pripravljenost za izvedbo programa
19. kongresa WPC, ki bo med 29. junijem in 3. julijem 2008 v Madridu.
Program 19. kongresa je razdeljen v 4 skupine (Blocks):
- Upstream,
- Downstream,
- Natural Gas and Renewables,
- Managing the Industry,
vsaka skupina pa na 6 forumov. Program obsega še uvodne nastope uglednih
osebnosti s področja politike in stroke, razprave ob okrogli mizi, in
predstavitve posterjev.
Forumu 19 »Best Practices in Sustainability Reporting« predseduje gospa
Paulina Beato, svetovalka generalnega sekretarja družbe Iberoamericana iz
Madrida, soprecedujaoča pa sta gospod marko Kryžanowski, predsednik
uprave Petrola d.d. in gospodična Claire Lawrie, direktorica družbe Accenture
iz Združenega kraljestva.
Za forum 19 je prijavljenih v obliki abstraktov 74 referatov in 29 posterjev.
Selektorica gospa Beato je izbrala 5 referatov in 3 posterje. Do 5.12.2007 ji
ostaja še možnost spremeniti ali dopolniti izbor, po tem datumu pa je izbor
referatov in posterjev dokončen. Do aprila 2008 morajo izbrani avtorji, ki bodo
o izboru obveščeni v decembru 2007 pripraviti referate in posterje v dokončni
obliki. Predsednica foruma mora v aprilu pridobiti zagotovilo avtorjev, da so
gradiva pripravljena in ali bodo avtorji svoja dela tudi resnično predstavili v
Madridu. Za vsak slučaj mora pripraviti tudi nadomestni izbor (Waiting list),
če bo morda kateri od avtorjev odpovedal udeležbo. V zvezi z dokončnim
oblikovanjem programa so predvidene še naslednje aktivnosti:
29.6.2008 med 10.45 in 11.45 bo v Madridu v prostorih kongresa seja
predsedujočih, sopredsedujočih in članov programskega odbora vseh 24
forumov (Chair briefing). Za vsak referat je predvidenih 15 minut in največ 15
prozornic ter 5 minut za napoved govornika.
Forum 19 je po programu predviden v torek 3. julija 2008 med 14.30 in 16.30,
možne pa so tudi še spremembe datuma in ure.

2. PREDSTAVITVE KANDIDATOV ZA 20. KONGRES
Punta del Este, torek 27.11.2007
Za 20. kongres, ki bo leta 2008 so tekmovale tri države članice WPC: Qatar
(Doha), Turčija (Istanbul) in Združeno kraljestvo (Aberdeen). Vse tri
kandidatke so predstavile zelo podrobno vse parametre, ki jih mora
izpolnjevati kandidat za kongres. Predstavitve so bile obsežne in domiselne,
nobena od kandidatk pa si na podlagi predstavitve ni pridobila posebne
prednosti.
Predsednik organizacijskega odbora 19. kongresa prihodnje leto v Madridu je v
nadaljevanju poročal o pripravljenosti Madrida na kongres. Priprave potekajo
normalno, zapletov ni in jih tudi ne pričakujejo.
3. ZASEDANJE IZVRŠNEGA ODBORA (WPC-EA)
Punta del Este, sreda 28.11.2007
Dnevni red zasedanja izvršnega odbora WPC je bil obsežen in izveden v okviru
dosedanje prakse. Prisotnih je bilo 46 od 58 držav članic. Na začetku
zasedanja je bil soglasno potrjen sprejem nove članice Surinam tako, da je
sedaj v WPC včlanjenih 59 držav.
Predsednik WPC gospod Randy Gossen je v poročilu o aktivnostih WPC
posebej izpostavil delovanje SNNK-WPC. Pohvalil je organizacijo in strokovno
raven 3. delavnice SNNK-WPC oktobra letos v Portorožu in ocenil, da lahko
tudi majhne države članice WPC prispevajo močno opazno dodano vrednost
tej organizaciji.
Poročila direktorja Pearca Riemerja (UK), podpredsednikov Roberta Goldmana
(ZDA), Pedra Baridona (Urugvay), Hege Marie Norheim (Norveška) in
direktorice za komunikacije Ulrike von Lonski (UK) so obsegala pregled
dejavnosti v letu 2007 in program za leto 2008.
Leto 2008 pomeni 75 let od ustanovitve WPC. Proslava 75-letnice je
napovedana za 28. junij 2008, to je dan pred otvoritvijo 19. kongresa WPC.
Delegati kongresa bodo prejeli knjigo o zgodovini WPC.
Na kongresu bo vidna vloga namenjena mladim »naftašem« do 35 let. Vodstvo
WPC jih želi vzpodbuditi, da bi se zavzeto vključili v strokovno delo v okviru
nevladnih, nepolitičnih in neprofitnih organizacij kot je WPC. Vodstvo tudi
ugotavlja, da zanimanje za poklicno delovanje mladih v naftno-plinski
industriji v svetu na splošno upada in zato v okviru sekcije »Youth Committee«
želi z njihovimi prispevki na 19. kongresu stanje izboljšati.
4. IZBORA GOSTITELJA 20. KONGRESA WPC
Punta del Este, sreda 28.11.2007
Izbor gostitelja 20. kongresa WPC leta 2011 je potekal s pomočjo
elektronskega glasovanja. Prisotnih je bilo 47 držav od skupno 59 članic.
Gostitelj Qatar (Doha) je bil izbran že v prvem krogu s 57,45 odstotka glasov
(27 članic), drugo mesto so zasedli Turki z 38,30 odstotka glasov (podprlo jih
je 18 članic), tretji pa so bili iz Združenega kraljestva z 4,20 odstotka glasov
oziroma z glasovi dveh članic .
A. Peternel
Ljubljana, 7.12.2007
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