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Nogomet igra v življenju Branka Zupana zelo pomembno 

vlogo. 

Kot profesionalni nogometni trener že več kot dobri dve 

desetletji razvija izviren, inovativen celostni pristop - tako v treniranju posameznika kot v 

treniranju moštva. 

Zupanova posebna odlika je njegova sposobnost stvarnega ovrednotenja 

posameznikovega potenciala in potenciala ekipe. Posledično Zupan razvija in prilagaja 

način treniranja tako, da lahko vsakdo, ki hoče napredovati, dobi pravo priložnost za svoj 

razvoj. 

Da bi lahko kar najbolje udejanjal svojo vizijo nogometne igre, je Zupan v dveh 

desetletjih razvil lastno metodologijo, ki jo je poimenoval AS V IGRI ter posebno metodo, 

AS ZA FORMO, ki posamezniku omogoči lahkotnejšo in bolj navdahnjeno igro. 

 

Nekaj ključnih informacij: 

 Branko Zupan je bil profesionalni igralec nogometa s 15 letnim stažem na 

prvoligaški sceni. Za NK Koper in NK Olimpijo je nastopal v takratni II. 

jugoslovanski ligi Zahod. V svoji vratarski karieri je bil dva krat proglašen za 

najboljšega vratarja v Sloveniji - v obdobju, ko je bil tudi član slovenske 

nogometne reprezentance, to je v letih 1993 – 1996.  

 Leta  1995 je kot nogometni vratar branil za slovensko nogometno reprezentanco 

na kvalifikacijah za EURO 1996 – proti reprezentanci Italije v Vidmu (Udine). 

Arrigo Sacchi je bil takrat selektor italijanskega moštva.  

 Od leta 2002-2007 je bil selektor mladih slovenskih nogometnih reprezentanc U-

15 do U-21. Mlade reprezentance je vodil na 150 različnih tekmah (8 različnih 

kvalifikacij za uvrstitev na EURO 2005 z U-19 in U-21), turnirjih in prijateljskih 

tekmah.  
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 Pod njegovim vodstvom je ekipa U-19 (l.1985) igrala v drugem krogu kvalifikacij 

za EURO 2005 z Anglijo in zmagala. Zasedli so drugo mesto v svoji kvalifikacijski 

skupini in le za las zgrešili nadaljnjo uvrstitev.  

 Njegova reprezentanca U-21 je prav tako zasedla drugo mesto v svoji 

kvalifikacijski skupini (kjer je bilo med ostalimi tudi moštvo Italije) in se uvrstila 

na dodatne kvalifikacije, kjer je igrala proti Nizozemski.  

 Zupanova trenerska pot se je začela leta 1989, ko je bil še aktiven kot igralec. V 

NK Koper je bil vodja pionirsko-mladinskega pogona. Leto kasneje je vodil tudi 

člansko ekipo NK Koper v t.i. med-republiški ligi (za časa bivše skupne države, 

Jugoslavije) kot trener in kot igralec.  

 Leta 1991 je z odliko diplomiral na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani – na 

področju nogometa. 

 Profesionalno igralsko pot je končal leta 1996 ter še v istem letu začel s 

profesionalno trenersko kariero z vodenjem NK Koper na prvoligaški sceni. 

 V pomladanskem delu sezone 1996/97 je pol leta vodil tudi člansko ekipo NK 

Gorica s katero je v tistem delu sezone osvojil 1. mesto s takrat rekordnim 

številom 38 točk. 

 

 IZOBRAZBA 

 

1984 - 1990 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  

univ. dipl. profesor športne vzgoje  
diplomiral z odliko, diplomska naloga: Priprava nogometnega vratarja 

(Vsebinski del diplome s področja kondicije, preventive, tehnike in 

taktike branjenja je bil predstavljen tudi na 3h video kaseti.) 
Omenjeno gradivo so začeli pri svojem delu uporabljati vsi trenerji 

vratarjev, saj jim je bilo v veliko pomoč pri pripravi in izboljšavi 
treningov nogometnih vratarjev.)  

1979 - 1983 

Srednja pedagoška šola, Maribor  

Gimnazijski maturant 

DELOVNE 

IZKUŠNJE   

IGRALSKA 

KARIERA Profesionalni igralec nogometa, nogometni vratar 

1993 – 1996     Slovenska nogometna reprezentanca; NK Publikum, Celje 

1991 – 1993 NK Gorica, Nova gorica 

1988 – 1991      NK Koper, Koper 

1986 – 1988 NK Olimpija, Ljubljana 

1985 – 1986 NK Koper, Koper 

TRENERSKA Profesionalni nogometni trener 



KARIERA 

Januar 2013 Glavni trener članske ekipe zamejskega slovenskega kluba v Italiji 

ASDN NK Kras Repen, Serie D, Italija in strokovni vodja mladinskega 

programa ASDN NK Kras Repen 

Januar 2013  Ustanovitev lastnega Ustvarjalnega nogometnega inštituta AS V 

NOGAH z namenom raziskovanja ustvarjalnosti v nogometni igri ter 

uvajanja najnovejših spoznanj v prakso. Inštitut izvaja svojo 

dejavnost preko:  

1. MEDNARODNE  NOGOMETNE AKADEMIJE BRANKA ZUPANA, AS V 

NOGAH:  
 Eko šola nogometa za otroke od 5. do 8. leta starosti 

 Campusi »Postani nogometni AS!« in »Zakleni vrata!« 

 Individualno treniranje 
 Srednješolski nogometni program »Postani nogometni AS!« 

 Razvoj lastnega nogometnega centra 

 Izvedba izobraževalnega programa in programa 
usposabljanja za osebnega trenerja »Trener ustvarjalec« 

 Svetovanje klubom (za vodstvene in strokovne kadre 

klubov), MNZ, NZS, za starše, nogometaše idr. 
 Izdaja strokovnih vsebin: tiskani idr. mediji (knjige, filmi – 

DVD idr.) 

 Sodelovanje s poslovnimi partnerji 
 

2. RAZISKAV IN RAZVOJNEGA DELOVANJA: 
 Raziskave so usmerjene v odkrivanje in udejanjanje 

ustvarjalnih potencialov v posamezniku in moštvu. 

 V povezavi z drugimi inštituti in raziskovalnimi 
organizacijami po svetu preverjamo učinkovitost naših 

raziskav. 

 Razvijamo lastno metodologijo AS V IGRI in metodo AS ZA 
FORMO – vse z namenom aktivacije ustvarjalne energije za 

bolj navdihujočo igro. 

 
3. AS INOVACIJ: 

Ob razvoju lastne metode in metodologije se zavzemamo tudi za 
razvoj lastnih inovativnih športnih pripomočkov / rekvizitov in 

objektov – vse s ciljem ustvarjanja kar najboljših pogojev za 

kakovostno celostno vadbo športnikov. 
 Rekviziti (npr. Football JumPeak213) 

 Športni objekt Zupy Gym 

 
4. IZOBRAŽEVANJA: 

 Predavanja na seminarjih, šolanja trenerjev v okviru NZS 

in lasten program izobraževanj, program trener ustvarjalec 
(osebni, klubski, reprezentančni).  

 Dodaten program za starše in nogometaše - lahko tudi za 

vodstvene kadre klubov, sodnike, navijače, novinarje - v 
povezavi z drugimi inštituti 

 Strokovno sodelovanje z raznimi zvezami, klubi, društvi in 
institucijami 

 

5. POVEZOVANJA UNIAS 
 Strokovna sodelovanja, združenje UNIAS 

 Soustvarjalni marketing 



 Dogodki, kongresi… 

 

Dejavnost inštitut izvaja predvsem skozi raziskave in usposabljanja 

ter izobraževanja s katerimi bo skušal dokazovati učinkovitost 

metodologije AS V IGRI in metode AS ZA FORMO. 

Del programa je namenjen tudi razvoju in aplikaciji inovacij – zlasti 

novih športnih rekvizitov in športne infrastrukture. 

Avgust 2012 - Strokovni vodja mladinskega programa ASDN NK Kras Repen, Italija 

2008 - 2012 Samostojni nogometni projekt AS V NOGAH, ki se je v dobrih štirih 

letih razvil do te mere, da je Branko Zupan v decembru 2012 

ustanovil lasten nogometni inštitut 

 Individualno treniranje 

 Izvedba 6-ih lastnih nogometnih campusov letno (2008 – 

2012): 

o Poleg lastnih campusov se znotraj projekta Zupan 

povezuje tudi z Manchester Academy of English in 

Manchester City FC Youth Academy, kjer se mladi 

nogometaši ob urjenju nogometnih veščin na Platt 

Lane-u urijo tudi v znanju angleščine na znameniti 

jezikovni šoli v Manchestru.  

o Vsako poletje Zupan popelje skupino svojih varovancev 

tudi na 5-dnevno nogometno dogodivščino v AJAX 

Camps & Clinics, Amsterdam – Nizozemska   

 Razvoj inovacij (športni rekvizit, športni objekt) 

 Svetovanja klubom 

2004 - 2007    Selektor slovenske mlade reprezentance U-21  

2002 - 2004 Selektor slovenske mlade reprezentance U-19 (l.1984, l.1985, l.1987) 

2002 - 2003 Selektor slovenske mlade reprezentance U-15, U-16 (l.1988, l.1989) 

2000 – 2002     Glavni trener članske ekipe MNK Izola, Izola (uspela uvrstitev v 2. 

SNL) 

1999 - 2000 Glavni trener članske ekipe NK Koper, Koper (2. in 1. SNL) 

1998 – 1999     Glavni trener članske ekipe NK Triglav, Kranj (1. SNL);  

in trener nogometnih vratarjev v A reprezentanci Slovenije (NZS) 

1996 – 1997     Glavni trener članske ekipe NK HIT Gorica, Nova Gorica (1. SNL) – 

pomladanski del 



1996 Glavni trener članske ekipe NK Koper, Koper (1. SNL) – jesenski del 

1989 – 1991     Vodja mladinskega pogona NK Koper, Koper (1. SNL) 

DODATNA 

IZOBRAŽEVANJA 
IN 

USPOSABLJANJA   

Julij 2011  Goalkeepers Kongress Köln, Nemčija  

Junij 2011 
 

 

 
 

 

Italija - APPORT GARDA 2011 je najpomembnejši italijanski kongres 
njihove zveze nogometnih vratarjev APPORT  - za trenerje 

nogometnih vratarjev; 

Branko Zupan se ga je udeležil tudi kot eden izmed gostujočih 
predavateljev iz tujine (ostali trije gostujoči predavatelji so bili iz 

Argentine, Portugalske in Francije) 

November 2010 

UEFA Study Group Scheme, Izobraževanje trenerjev na Nizozemskem 

(kot trener zastopal NZS) 

Oktober 2010 
UEFA PRO Diploma – Pridobitev naziva: Profesionalni trener nogometa 
UEFA PRO 

Julij 2010 

Rogla, Slovenija: Strokovna izmenjava z Nizozemsko - Coerver’s 

Football Coaching Technique  

Roger Bonagerts, Head of Youth Academy at VVV Venlo FC 

15. - 18. marec 

2010 

UEFA Study Group Scheme – Grassroots Programme na Finskem (kot 

trener zastopal NZS)  

1. – 4. marec 2010 

UEFA Study Group Scheme – Izobraževanje trenerjev v Belgiji (kot 

trener zastopal NZS) 

December 2008 
UEFA Study Group Scheme – Izobraževanje trenerjev v Italiji, 
Coverciano (kot trener zastopal NZS) 

7.– 9. marec 2008 Basic Juventus University Course, San Marino 

April 1998 

 

Udeležba na FUTURO II Football Education Programme, organised by 

FIFA; Bled, Slovenija 

Od l. 1990 dalje 

Vsakoletno izobraževanje na trenerskih seminarjih v okviru ZNTS in 

NZS 

Od. l. 2000 dalje Individualno učenje italijanskega in angleškega jezika 

ZNANJA in 
VEŠČINE   

Metodologija AS V 

IGRI 

 
 

Zupanova metodologija je rezultat več kot dve desetletji trajajočih 

iskanj in raziskav, kako priti do zmagovalne igre na ustvarjalne 

načine, kjer se spodbuja posameznikova ustvarjalnost in 
navdahnjenost za igro. 



Metoda AS ZA 

FORMO 
 

 

 

Na osnovi več kot 25 letnih izkušenj na področju treniranja in zlasti 

raziskovanja človekovega ustroja ter delovanja le-tega na vseh treh 
ravneh: telesni, duševni in duhovni, je Branko Zupan dognal, kako 

lahko nogometaš okrepi notranjo moč ter tako ustvarja ravnovesje 

glede na zunanje vplive, ki se jim ni moč izogniti. 

Izdaja lastne 

strokovne 

literature: 
 

 

 
 

 l. 1990 Video kaseta »Priprava nogometnega vratarja« (= 
vsebinski del diplome s področja kondicije, preventive, tehnike 

in taktike branjenja je bil predstavljen tudi na 3h video kaseti.) 
Omenjeno gradivo so začeli pri svojem delu uporabljati vsi 

trenerji vratarjev, saj jim je bilo v veliko pomoč pri pripravi in 

izboljšavi treningov nogometnih vratarjev.)  
 l. 2008 DVD »Ustvarjanje nogometne igre«, kjer je 

predstavljen malo drugačen pristop k nogometnemu treningu. 

Način vadbe pospešuje razvoj univerzalnih sposobnosti 
nogometašev. To pomeni, da igralci obvladajo tehnično-

taktične veščine do te mere, da so uporabni na več igralnih 

mestih. 
 DVD  s predstavljenimi več kot 50 različnimi vajami, ki so v 

pomoč trenerjem pri pripravi treninga ali primerne za 

individualno treniranje z uporabo športnega rekvizita Football 
JumPeak213. 

Razvoj lastnih 

inovativnih športnih 

rekvizitov in 
objekta Zupy Gym  

l.2010 

 
 

 

 

 Razvoj večnamenskega športnega pripomočka Football 

JumPeak213 za izboljšanje kakovosti treniranja nogometašev 
(udarec z glavo, voley, splošne motorične sposobnosti itd.).  

Več na www.football-jumpeak.com 

 Razvoj multifunkcionalnega, montažno-modularnega športnega 
objekta Zupy Gym, ki ga je Zupan predstavil na natečaju 

Podjetna Primorska ter se uvrstil med finaliste. Objekt 

omogoča vadbo v vseh vremenskih pogojih in letnih časih ter 
učinkovito izrablja pogosto slabo izkoriščen prostor ob 

nogometnih idr. športnih igriščih. Več o objektu najdete na 

www.nogometas.si 

Tuji jeziki: srbohrvaščina, angleščina, nemščina, italijanščina - intermediate 

Računalništvo: 
 

Smart tehnologija, Word, Excel, PowerPoint, internet, elektronska 
pošta 

Razvoj celostnih 

pristopov dostopnih 

širši javnosti 
 

Program USTVARJALNO RAZGIBAJ SVOJE ŽIVLJENJE s številnimi 

delavnicami in predavanji, ki jih pod Zupanovim vodstvom izvaja 
center CELLOVITA iz Kopra 

V prilagojeni obliki je namreč metoda AS ZA FORMO uporabna za 

vsakega človeka, ki hoče globje spoznati svoj ustroj in prav tako znati 
ustvarjati ravnovesje med notranjimi stanji in zunanjimi vplivi. 

PREDAVATELJ 
/GOSTUJOČI 

STROKOVNJAK,   Branko Zupan kot predavatelj / gostujoči strokovnjak 

Od l. 2008 dalje 

 
 

Strokovno komentiranje in analiza nogometnih tekem 

(reprezentančnih tekem, liga Evropa, pokal Konfederacij in 1. SNL) na 
RTV Slovenija 

Od l. 1997 dalje 

 
 

Odgovoren za izvedbo strokovnih izobraževanj in usposabljanj za 

trenerje nogometnih vratarjev. Sodeluje tudi v praktičnem delu 
šolanja trenerjev za licenco B v okviru NZS, ZNTS 



9.-12. Junij 2011 

 
 

 

 
 

Italija - APPORT GARDA 2011 je najpomembnejši italijanski kongres 

njihove zveze nogometnih vratarjev APPORT - za trenerje nogometnih 
vratarjev; 

Branko Zupan se ga je udeležil kot eden izmed gostujočih 

predavateljev iz tujine, v elitni druščini ostalih strokovnjakov iz 
Argentine, Portugalske in Francije. 

  
ČLANSTVA   

Od l. 2002 dalje Član strokovne komisije NZS 

    

HOBIJI   

 

 Praktično raziskovanje nogometne tehnike, taktike, strategije 

 Tek, maratoni 
 Plavanje 

 Kolesarjenje 

 Neutrudno raziskovanje rezerv človekovega potenciala in kako 
jih aktivirati 

 Vseživljenjsko usposabljanje človeka za polnejše, 
ustvarjalnejše in bolj aktivno življenje 

 Idr. 

 


