
KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC 

 

Polona PERGAR GUZAJ je Aktivna Preizkušena notranja revizorka, z veljavnimi 

mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), 

notranjega revidiranja finančnih storitev (CFSA) in ocenjevanja upravljanja s tveganji 

(CRMA). Je predsednica IIA – Slovenskega inštituta in podpredsednica Združenja 

preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija. Polona je direktorica družbe 4E, pomoč 

pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar d.o.o. Z notranjim revidiranjem se ukvarja 

že več kot 14 let, ves čas kot vodja notranje revizije; Izkušnje pri revidiranju je pridobila v 

skupini Steklarna Hrastnik, kjer je bila zadolžena tako za revidiranje krovne družbe, kot tudi 

za revidiranje vseh odvisnih družb, ter v Skupini KD Group. Operativno je izvajala tako 

preglede posameznih področij, kot tudi celovite preglede družb (v Sloveniji in v tujini). Kot 

direktorica področja notranje revizije v družbi KD Group d.d. je bila zadolžena tudi za 

kvaliteto notranjega revidiranja v odvisnih družbah. V Skupini KD Group je postavila tudi 

korporativna pravila na področju notranjega revidiranja (enotno metodologijo dela, od 

načrtovanja, do poročanja in zagotavljanja kvalitete). Izkušnje je pridobila tudi kot članica 

revizijskih komisij (Adriatic Slovenica d.d. od 2007-2014, KD Življenje od 2008 – 2013, Žito 

d.d. od 2009 – danes in drugih). Je soavtorica Slovenskih smernic korporativne in Evropskih 

smernic za upravljanje tveganj evropske zveze notranjih revizorjev (ECIIA) in evropske zveze 

upravljavcev s tveganji (FERMA). Je tudi članica odbora za deležnike CBOK 2015 globalne 

študije IIA. Predava tudi na Akademiji korporativne integritete integritete Zadnje čase se 

precej ukvarja s področjem preprečevanja in odkrivanja prevar. 

 

 

Mag. Irena NOVAK je Preizkušena notranja revizorka, Državna revizorka, Državna notranja 

revizorka, z nazivi CIA in CRMA. Je članica upravljavskega odbora IIA – Slovenskega 

inštituta. Z revidiranjem, notranjim revidiranjem in svetovanjem se ukvarja preko 20 let.  

Ključne delovne izkušnje na področju revidiranja je pridobila med 15 letnim delom za 

revizijsko in svetovalno družbo Deloitte Slovenija. Začetne izkušnje na področju revidiranja je 

nabirala kot revizorka računovodskih izkazov in kasneje vodja revizijskih skupin. Med njene 

stranke sodijo številne vodilne slovenske proizvodne, logistične, storitvene in finančne 

organizacije. Od leta 2006 dalje se je Irena, še vedno v okviru družbe Deloitte Slovenija, 

strokovno in profesionalno posvetila delu in svetovanju na področju notranje revizije in 

upravljanja s tveganji. Stranke s katerimi je delala, so vključevale predvsem slovenske in 

mednarodne finančne institucije. Storitve, katere jim je nudila so vključevale storitve od 

vzpostavitve notranjerevizijske funkcije do samostojnega ali skupnega izvajanja 

notranjerevizijskih nalog, svetovanja s področja računovodstva, preglede notranjih kontrol, 

priprave ocenitev tveganj in naloge presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij. 

Od sredine leta 2011 je bila Irena kot notranja revizorka zaposlena na ministrstvu 

odgovornem za področji visokega šolstva in znanosti, od novembra 2014 je zaposlena kot 

notranja revizorka na Družbi za upravljanje terjatev bank. 

 

 

Tatjana HABJAN je univ. dipl. ekonomistka, preizkušena notranja revizorka in preizkušena 

računovodkinja ter državna revizorka, članica IIA (Institute of Internal Auditors) in pridružena 

članica iniciative ETHOS, v okviru UNGC Slovenije. Ima dolgoletne izkušnje s področja 

revidiranja računovodskih izkazov in notranjega revidiranja ter svetovanja. Zadnji dve leti je 

samostojna notranja revizorka in svetovalka in deluje v Sloveniji in tujini; je tudi zunanja 

članica revizijske komisije Slovenskih železnic in Življenjske zavarovalnice ERGO, članica 



nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije Elektra Celje d.d. Predhodno je na 

področju revidiranja med drugim delovala v Tobačni Ljubljana d.d.,  KPMG Slovenija, na 

Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slovenije in Računskem sodišču RS. Občasno 

predava (konference preizkušenih notranjih revizorjev Slovenije, konferenca notranjih 

revizorjev Hrvaške), zlasti o programu obvladovanja tveganja prevar, korporativnem 

upravljanju in celovitem upravljanju tveganj v podjetju (Enterprise Risk managemnet - ERM). 

Je ustanoviteljica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.  


