
 
Tjaša Milošič 

tehnična direktorica TIKO PRO

Od leta 2009 je zaposlena v podjetju TIKO PRO in solastnica podjetja. 

Najprej je svoje znanje izpopolnjevala kot svetovalka podjetjem na področju 

pridobivanja  nepovratnih in povratnih sredstev. Kot projektni vodja je 

sodelovala pri pripravi številnih projektov in sestavi projektne dokumentacije, 

tako pri vsebinskem kot tudi pri finančnem načrtovanje. Specializirala se je na 

področju varovanja okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virih 

energije. Od decembra 2011 kot tehnična direktorica v podjetju skrbi za 

načrtovanje, organizacijo, usklajevanje in nadzor dela ter poslovanje podjetja 

s prodajnega, finančnega in razvojnega področja. Predstavlja in zastopa 

podjetje, sodeluje pri pripravi razvojne strategije podjetja ter skrbi za uspešno 

implementacijo.

  

 
Kristina Kočet Hudrap 

direktorica podjetja TIKO PRO

Podjetništvo ima v krvi že od rane mladosti. Oče podjetnik ji je že v mladosti 

neprestano delil pomembne podjetniške nauke ter znanja. Po nekajletnem 

delu na različnih projektih v večjih podjetjih, s poudarkom na planiranju 

razvoja podjetij, poslovnih načrtih ter organizaciji, se je odločila, da poskusi 

srečo ter gre na svoje. 

Je direktorica in solastnica podjetja TIKO PRO, d. o. o., ki je ponudnik celovitih 

rešitev na področju izvedbe EU projektov ter pridobivanja nepovratnih in 

povratnih finančnih sredstev iz različnih skladov. Podjetje je v roku petih let 

postalo eno izmed vodilnih svetovalnih podjetij na področju črpanja EU 

sredstev V Sloveniji. V letu 2013 je dobila priznanje za Mlado podjetnico leta.

  

Unikatum, inštitut za inovativne poslovne modele, je učinkovito in v 

implementacijo naravnano svetovalno podjetje. V organizacijah vzpostavljajo 

sisteme, ki menedžerskim ekipam omogočajo hitro zaznavanje, pravilno 

presojanje in učinkovito ukrepanje. Da bi pri tem uporabili najaktualnejša 

znanja in prakse, se povezujejo   z uveljavljenimi mednarodnimi in slovenskimi 

organizacijami  in strokovnjaki. 

Unikatumu so usposobljeni za slovensko in mednarodno ocenjevanje poslovne 

odličnosti ter združujejo največ izkušenj na področju odličnosti v Sloveniji. 

Razvoj strategij izvajajo po metodologiji 3. generacije BSC, z avtorjem 

metodologije, g. Gavinom Lawriem (2GC Active Management) pa so tudi v 

poslovnem partnerstvu od leta 2003.


