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Družba Geoplin  
 
Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju 
energetike v Sloveniji z več kot 35-letno tradicijo. Geoplin trguje, zastopa in 
posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in sosednjih državah. Osredotoča 
se na grosistično prodajo zemeljskega plina industrijskim, večjim komercialnim 
uporabnikom in distribucijskim podjetjem. Družba je vedno bolj dejavna tudi na tujih 
trgih v soseščini. 
 
 
Poslanstvo družbe Geoplin je zagotavljati dolgoročno zanesljivo oskrbo z zemeljskim 
plinom. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in 
nudenjem dodatnih storitev. Dobava zemeljskega plina odjemalcem je zanesljiva in 
nemotena. Geoplin ima več dolgoročnih nabavnih virov, po potrebi pa se vključujejo 
tudi drugi priložnostni viri, ki skupaj z oblikovanimi zalogami zemeljskega plina v 
skladiščih in z optimalnim zakupom transportnih zmogljivosti za prenos zemeljskega 
plina od prevzemnih točk do Slovenije odjemalcem zagotavljajo najvišjo raven 
zanesljivosti oskrbe. 
 
Odgovornost do okolja 
 
Zaradi povezanosti osnovne dejavnosti družbe z naravnimi viri in okoljem se družba 
še zlasti zaveda svoje odgovornosti do ravnanja z okoljem. Okoljska politika in 
okoljski cilji družbe so usmerjeni predvsem v zmanjševanje vplivov na okolje, to je v 
zmanjševanje emisij v ozračje, ravnanje z odpadki, varčno rabo vseh energetskih 
virov in naravnih dobrin družbe ter druge specifične okoljske vidike. Zaradi zavedanja 
pomembnosti varovanja okolja je Geoplin že leta 2003 pridobil certifikat ravnanja z 
okoljem ISO 14001 in v okviru strateških načrtov podpira OVE in URE ter nove 
tehnologije za uporabo zemeljskega plina.  
 
 
Geoplin se vključuje v energetske projekte, katerih končni rezultat je pospeševanje 
rabe zemeljskega plina kot ekološko najčistejšega fosilnega goriva. Ta nima zgolj 
pozitivnih okoljskih učinkov, pač pa tudi poslovne učinke. Ena od novih aktivnosti je 
uporaba zemeljskega plina v prometu, s katerim bomo bistveno zmanjšali izpuste 
CO2 in emisije prašnih delcev.  
 
 
V tujini je uporaba stisnjenega zemeljskega plina kot pogonskega goriva že precej 
razširjena, v Sloveniji pa smo šele na začetku. Letos je Geoplin z Energetiko 
Ljubljana podpisal dogovor in tako aktivno pristopil k izvedbi projekta polnilnice CNG 
ter s tem pripomogel k razširjanju uporabe zemeljskega plina v prometu.  
 
 
 


