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Lenka Puh je podjetnica že od leta 1989. Njena ekipa v podjetju Jazon d.o.o., 

ki je od leta 2006 v svoje vrste začela vključevati sodelavce z osebnimi 

okoliščinami je s pomočjo novega poslovnega modela premagala 

gospodarsko krizo brez  izgub delovnih mest in v zadnjih letih kot Etri 

skupnost ustvarila številna nova delovna mesta.  Poslovni model Etri – 

ekologija, ergonomija in etična ekonomija je usmerjen v Spremembe po 

meri človeka.  

Tako je osnovnemu poslanstvu optimiziranja  delovnih procesov in 

zniževanju stroškov,  Lenka Puh, ki je certificirana svetovalka po nemškem 

standardu Quality Office na področju ergonomije  začela svetovati  na področju preventive za zdrava 

delovna mesta s poudarkom na graditvi vključujočega zaposlovanja. Je avtorica standardov o pretoku 

pacientove dokumentacije, vodja projektov na področju trga dela in zaposlovanja ranljivih ciljnih 

skupin, vsa leta pa aktivna na področju trajnostnega razvoja in snovanja projektov, ki jih odlikujeta 

inovativnost, ponovna uporaba in zaposlovanje ranljivih skupin. V smeri zelene oskrbe, zelenih javnih 

naročil in glavnih premikov v družbi strmi k oblikovanju zelenih delovnih mest.  

Razvit način oskrbe na delovno mesto in izvedenih čez 100 različnih projektov od 1992  

Model pretoka pacientove dokumentacije od začetka do arhiva – uveden leta 2010 

Nagrada Unicredit Fundacije za projekt Etri postaje - zbiranja materialov za ponovno uporabo in 

ustvarjanje novih zaposlitev za invalidne osebe, maj 2013 

Okoljske nagrade pod pokroviteljstvom komisarja Potočnika – finalisti s celulozno izolacijo in 

zmagovalci s akvaponiko leta 2013 

Lenka Puh sprejeta med častne člane Inovatorje Slovenije kot prva družbena inovatorka leta 2014 

Posebno priznanje Mreže za družbeno odgovornost kot najbolj obetavna podjetniška praksa za Etri 

zeleno franšizo v letu 2014 

Kandidatka za Slovenko leta 2015 

Kot predavateljica in motivatorka v smeri zadružnega povezovanja aktivna tako doma kot v tujini. 

Članica delovne skupine pri ministru za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano  v imenu Etri skupnosti za 

razvoj izboljšanja oskrbe javnih zavodov z lokalno 

pridelano hrano. 


