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INTERVJU: Leon Lebar,  

direktor oddelka za zavarovanje kreditov in 

investicij SID banke, d.d. 
 

 

 

 

G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. 

Študentom je na primerih dobre prakse predstavil financiranje in zavarovanje izvoznih 

poslov ter Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., kjer je zaposlen kot direktor v oddelku 

za zavarovanje kreditov in investicij. 

 

Preden je prišel v SID banko, je bil osem let zaposlen v podjetju Iskraemeco d.d., kjer je vodil 

oddelek računovodstva, se ukvarjal s kontrolingom in financami ter bil član sveta 

direktorjev povezane družbe v Indiji. Že od leta 2008, poleg aktivnosti z zavarovanjem 

kreditov in investicij, nabira izkušnje v SID banki tudi z drugih področij, kot so postopki 

likvidacije, pod predsedoval je  nadzornemu svetu in vodil revizijsko komisijo, bil je član in 

občasno predsednik skupščine družbe Prvi faktor d.o.o.. 

 

  

 

 

»SID banka v imenu in za račun države 

opravlja več dejavnosti, med drugim tudi 

zavarovanje izvoznih kreditov in investicij. 

V lastnem imenu in za lasten račun izvaja 

financiranje tržnih vrzeli, kamor sodijo predvsem majhna in srednje velika podjetja, 

razvojni, okoljevarstveni in energetski projekti, internacionalizacija ipd. Vire za svoje 

aktivnosti pridobiva SID banka predvsem z zadolževanjem na tujih finančnih trgih v 

svojem imenu in za svoj račun ter s poroštvom Republike Slovenije. Taka možnost 

zadolževanja omogoča slovenskemu gospodarstvu pridobitev konkurenčnih finančnih 

virov, kar posredno ali neposredno zagotavlja podporo razvoju in prodoru na tuje trge.« 

(SID banka, 2015) 

 

 

 



  april 2015 

Ula Umek 

 
2 

 

»Razvojne banke delujejo na področjih tržnih 

vrzeli ... tržni segment bančništva ne izkazuje 

zadostnega interesa za svoje udejstvovanje.« 

 

 

1. SID banka je izvozno-razvojna banka. Poleg tega je tudi pooblaščena slovenska 

izvozno-kreditna agencija – IKA. Kako bi na kratko razložili, v čem je razlika 

med obema vrstama dejavnosti banke? 

 

V poslovnem svetu je poznan koncept razvojnih bank in pooblaščenih izvozno – 

kreditnih agencij, ki imata vsaka svoje vlogo v narodnem gospodarstvu. Za večje 

nacionalne ekonomije je značilno, da sta to dve instituciji, pri čemer vsaka posebej izvaja 

svoje poslanstvo. Slovenija je majhen gospodarski prostor, programi tako razvojne 

banke kot tudi pooblaščene izvozno kreditne agencije se odvijajo v okviru iste institucije. 

Tako so mogoče kombinacije, ki prinašajo maksimalne narodno gospodarske učinke na 

najbolj učinkovit način. 

 

IKA deluje le na izvoznem področju, izvaja aktivnosti za pospeševanje izvoznih 

dejavnosti gospodarstva.  

 

Razvojne banke delujejo na področjih tržnih vrzeli na način, da s svojimi storitvami 

dopolnjujejo ponudbo finančnih virov na področju, ker tržni segment bančništva ne 

izkazuje zadostnega interesa za svoje udejstvovanje. Za razliko od IKA razvojne banke 

nudijo svoje storitve tudi za posle oziroma projekte znotraj države.  

 

 

»V Sloveniji le SID banka zavaruje finančne 

terjatve iz naslova izvoznih transakcij.« 

 

 

Npr. Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) v svojem 9. členu opredeljuje 

sledeča področja delovanja, kjer banka opravlja svoje storitve: mednarodni gospodarski 

posli, mala in srednje velika podjetja, raziskave in razvoj ter inovacije, izobraževanje, 

zaposlovanje, varovanje okolja in energetska učinkovitost, regionalni razvoj, 

stanovanjsko področje, gospodarska in javna infrastruktura.  
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2. Koliko približno znaša razmerje med poslovanjem SID banke s Slovenijo v 

primerjavi s tujino? 

 

Izvozno kreditne institucije se v okviru mednarodnega združenja Bernske unije 

izmenjujejo podatke o obsegu zavarovanih poslov in o doseženem razmerju 

zavarovanega prometa v relaciji do celotne vrednosti izvoza države. SID banka je v 

merjenju tega kazalca med najboljšimi kreditno izvoznimi agencijami, saj presega 

razmerje 20 odstotkov. Večina agencij s svojimi rezultati ne presega vrednosti tega 

kazalca 15 odstotkov. 

 

 

Primer zavarovanja bančne garancije 

 
Vir: SID banka 

 

 

3. V kolikšni meri oz. na kakšen način vaše podjetje sodeluje z drugimi bankami 

(poslovnimi bankami)? 

 

Banke so najpomembnejši zavarovanci SID banke. V Sloveniji namreč le SID banka 

zavaruje finančne terjatve iz naslova izvoznih transakcij.  

 

»Večinoma vseeno povprašujemo po izgrajenih 

kadrih, ki zadeve že dobro poznajo in ne rabijo 

daljšega uvajanja za samostojno udejstvovanje.« 
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4. Ali je zelo pomembno, da se zaposleni v SID banki spoznajo na računovodstvo, 

finance, revizijo že ob prihodu v podjetje, ali se morebiti naučijo vsega 

potrebnega na samem delovnem mestu? 

 

Računovodstvo in poslovne finance predstavljajo dobro osnovo za delo na področju 

bančništva. Brez teh znanj na tem področju ni mogoče dobro delati. Vsak kdor se želi 

udejstvovati na kreditnih zavarovanjih se mora omenjenih znanj naučiti. V kolikor to 

opravi na fakulteti, bistveno hitreje strokovno napreduje kasneje na delovnem mestu.  

 

 

 »Znanje enega študenta je lahko odlično, drugega 

pa nezadostno, pa oba imata enako diplomo.« 

 

 

5. Lani ter v začetku letošnjega leta je bilo objavljenih kar nekaj prostih delovnih 

mest v SID banki, in sicer na najrazličnejših področjih. Kako je sicer z 

zaposlitvami, ali zaposlujete tudi gole začetnike – s pravkar zaključenim 

fakultetnim izobraževanjem?  

 

V manjši meri zaposlujemo tudi začetnike. Večinoma vseeno povprašujemo po izgrajenih 

kadrih, ki zadeve že dobro poznajo in ne rabijo daljšega uvajanja za samostojno 

udejstvovanje. 

 

 

»Znanje študentov v procesu rekrutacije pisno in 

ustno testiramo.« 

 

 

6. Kot nekdanji študent Ekonomske fakultete – kaj bi izpostavili kot 

prednost/pomanjkljivost pri izobraževanju na omenjeni fakulteti? 

 

V zadnjih letih opažam velike razlike v znanju diplomantov ekonomske fakultete, ki 

kandidirajo pri nas za prosta delovna mesta. Znanje enega študenta je lahko odlično, 

drugega pa nezadostno, pa oba imata enako diplomo. To vnaša med delojemalce 

določeno nezaupanje do izobraževalnega sistema. Omenjeno težavo rešujemo na način, 

da znanje študentov v procesu rekrutacije pisno in ustno testiramo. 
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7. Želite študentom povedati in svetovati še kaj? 

 

Na ekonomski fakulteti se lahko naučite mnogo uporabnih znanj, zato obdobje študija v 

čim večji meri izkoristite za spoznavanje različnih poslovnih okolij in izvajanje 

delovnih praks. Če je le mogoče, izkoristite mednarodne izmenjave študentov, da se 

naučite globalnega razmišljanja in tujih jezikov. V obdobju internacionaliziranega 

gospodarstva to predstavlja konkurenčno prednost, ki jo boste unovčili, ko si boste 

iskali zaposlitev. 

 

 

 

 

In za konec še aktualna novica za študente: 

 

 

SID banka je objavila odprti razpis za pridobitev štipendije v letu 2014/2015. Primerni 

kandidati so študenti 2. in 3. bolonjske stopnje, ki nameravajo v svoji magistrski nalogi / 

doktorski disertaciji obravnavati eno od tem, ki so opredeljene v omenjenem razpisu. Več 

informacij glede štipendiranja najdete na njihovi spletni strani: 
 

http://www.sid.si/domov/kadri/stipendija-sid-banke-2014/2015 


