Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte
Rojen 1963 v Celju. Gimnazijsko maturo opravil leta 1981 v Kamniku. V času študija politologije na
sedanji FDV, ki ga je končal leta 1987 s fakultetno Prešernovo nagrado nagrajenim diplomskim delom
na temo politike jedrske energije in protijedrskih gibanj v Zahodni Evropi, je bil mladinski okoljski
aktivist in urednik študentskega časopisa Tribuna.
Po končanem študiju se je zaposlil na Fakulteti za družbene vede kot asistent pri predmetih filozofija,
zgodovina politične misli, obča politologija in epistemologija družboslovnega raziskovanja. V času
urednikovanja Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologije med leti 1984 in 1999 se
je seznanil s številnimi vodilnimi intelektualci na področju družboslovja in humanistike ter vidnimi
voditelji takratne civilne družbe. Leta 1989 je bil med ustanovitelji Zelenih Slovenije, vendar se v
poklicno politiko ni vključil in se je že leta 1992 poslovil od vseh strankarskih funkcij.
Leta 1994 se je podal v vode svobodnega raziskovanja in publicistike na področju okoljskih in
energetskih politik ter se angažiral ustanavljanja sodobnih nevladnih organizacij na področju
alternativne energetike. Bil je med ustanovitelji Slovenskega E-Foruma, društva za energetsko
ekonomiko in ekologijo (SE-F), pri katerem je funkcijo tajnika in projektnega vodje opravljal do leta
2009. Med leti 2000 in 2004 se je podal tudi v podjetniške vode ter v tej vlogi tudi vodil posamezne
sklope velikih evropskih projektov s področij vključevanja Slovenije in drugih novih članic v EU na
področju okolja in energetike. V sklopu SE-F pa je pridobil, vodil in izvedel številne projekte
informiranja, ozaveščanja in izobraževanja lokalnih skupnosti in/ali mladih o podnebnih
spremembah, učinkoviti rabi in rabi obnovljivih virov energije.
Kot gost ameriške vlade je dvakrat študijsko obiskal ZDA - leta 2000 se je usposabljal o osnovah
trgovanja z emisijami, leta 2008 pa spoznaval ameriške politike učinkovite rabe in rabe obnovljivih
virov energije. Leta 2002 je bil kot predstavnik slovenskih NVO član vladne delegacije na svetovnem
vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu.
Med leti 2009 in 2015 se je zaposlil kot projektni vodja v slovenski pisarni Regionalnega centra za
okolje za vzhodno in srednjo Evropo, kjer je sodeloval predvsem v projektih s področja učinkovite
rabe in rabe obnovljivih virov energije, informiranja in ozaveščanja občanov o kakovosti zunanjega
zraka ter trajnostne mobilnosti, s poudarkom na celovitem in vključujočem načrtovanju kolesarstva
kot dela prometnega sistema.
Od leta 2003 živi v Borovnici, od leta 2007 dalje s svojo sedanjo ženo, slikarko Slavico Peševsko. Iz
prejšnjega zakona ima 26 let starega sina. Poleg kolesarjenja občasno igra tudi tenis, rad plava (poleti
pogosto tudi v Borovniščici), v zadnjem času pa se od domačinov hvaležno uči veščin ekološkega
vrtnarjenja. Je podpredsednik Slovenske kolesarske mreže in vodja kolesarske sekcije HUD Karel
Barjanski, ki ga je pomagal ustanoviti.

