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UVOD 
 
 
Današnji poslovni svet je izpostavljen nenehnim spremembam, ki so po eni strani vzrok, 
po drugi pa tudi posledica, iskanja konkurenčnih prednosti podjetij. Podjetja se namreč 
neprestano trudijo biti boljša od svojih konkurentov. Za doseganje boljših rezulatatov 
oziroma nadpovprečne uspešnosti morajo neprestano spremljati in analizirati dosežke 
svojih konkurentov ter predvideti njihove akcije in reakcije (Milenkovič, 2002). Kot eno 
najuspešnejših orodij v boju za večjo kakovost storitev se je zato pokazala uporaba metode 
zgledovalnega primerjanja oziroma primerjanja z najboljšimi, angleško benchmarking 
(Andoljšek, 1998). V Sloveniji je uporaba izraza benchmarking1 zelo razširjena, zato sem 
ta izraz tudi sama uporabljala v svojem diplomskem delu.  

 
Naslov mojega diplomskega dela je »Benchmarking: Postati boljši od najboljših«. 

Osnovni namen diplomskega dela je predstavitev benchmarkinga kot managerskega orodja 
ter prikaz le tega po korakih skozi celotni proces. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Prvo poglavje obsega predstavitev 
benchmarkinga. Tu sem se osredotočila predvsem na opredelitev procesa kot tudi na 
pomen benchmarkinga. Glede na to, da imajo ljudje velikokrat napačno predstavo o 
benchmarkingu, sem v prvem poglavju prikazala tudi razliko med tistim, kar ljudje mislijo 
da benchmarking je ter tistim kar dejansko predstavlja.  
 
V drugem poglavju sem predstavila zgodovinski razvoj benchmarkinga. Tu sem nazorno 
prikazala ter opisala pet generacij benchmarkinga, kar sem povzela po G. Watsonu  (1993). 
 
Tretje poglavje opisuje namen procesa benchmarkinga oziroma primerjave z najboljšimi, 
kjer sem s pomočjo Spendolinijeve slike ''Razmišljati preko meja'', prikazala pomembnost 
nenehnega učenja in prinašanja novih idej v podjetje, kjer naj bi podjetja gledala navzven 
oziroma razmišljala zunaj svojih meja. 
 
Četrto poglavje predstavlja vrste benchmarkinga, in sicer interni, konkurenčni ter 
funkcionalni in splošni benchmarking. Poleg same razlage sem tu navedla še svoj primer, 
da bo bralcu lažje razumeti posebnosti ter razlike vsake od omenjenih vrst. 
 
 
 
 

 
                                                           
1  V slovenski strokovni literaturi je izraz benchmarking še dobro uveljavljen, posamezni avtorji pa ga prevajajo 

kot primerjalno presojanje, primerjalno ocenjevanje, posnemovalno primerjanje, poslovodenje na temelju 
usmernikov, količenje in podobno (Tekavčič, Šink, 2002, str.198). 
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Peto poglavje sem posvetila predvsem položaju benchmarkinga v Sloveniji. Za Slovenijo 
je namreč značilno, da je poznavanje in zavedanje o benchmarkingu še na razmeroma nizki 
ravni.  
 
V šestem poglavju sem predstavila proces benchmarkinga po posameznih stopnjah, in sicer 
določitev predmeta primerjave, oblikovanje benchmarkinškega tima, določitev 
benchmarkinških partnerjev, zbiranje in analiza informacij ter nazadnje izvedba oziroma 
akcija. 
 
Osrednji namen mojega diplomskega dela predstavlja sedmo poglavje, ki prikazuje proces 
benchmarkinga, korak po koraku, za namišljeno podjetje X. Za ta namen sem se odločila 
na podlagi tega, ker je o benchmarkingu, kot managerskem orodju samem, že veliko 
napisanega, vendar največkrat podano samo kot teorija. S svojim delom pa sem poizkusila 
bralcu približati proces tudi v praktičnem primeru. Za namišljeno podjetje sem se odločila 
zato, ker moj namen ni bil prikazati že dosežene rezultate znanih in manj znanih podjetij, 
temveč prikazati korake, od tega kako se benchmarkinga sploh lotiti, do tega, kako priti do 
prvih rezultatov. 
 
V sklepnem poglavju svoje diplomske naloge sem povzela svoja spoznanja in opažanja o 
procesu benchmarkinga. 

 
Ne odnehajte, dokler vaše podjetje ne 
doseže vrha, je moto najuspešnejših 
podjetij. In kje je vaš vrh? Kako ga 
opredeliti in predvsem kako ga doseči? 
Benchmarking je proces in orodje, ki 
vam učinkovito odgovori na ta 
vprašanja (Ratajec, 2002, str. 10). 

1. BENCHMARKING 
 

    
       1.1. Opredelitev in pomen benchmarkinga 

 
 
Benchmarking je zelo razširjeno managersko orodje, ki ga uporablja veliko število podjetij 
po svetu, tudi v Sloveniji. V medijih danes najpogosteje zasledimo, da je benchmarking 
nepretrgan proces primerjanja podjetij, njihovih procesov, proizvodov, storitev in 
poslovanja z ostalimi svetovnimi podjetji oziroma tekmeci.  
 
Zelo natančno in nadzorno je eden prvih opredelil benchmarking Spendolini, in sicer leta 
1992 v knjigi »The Benchmarking Book«. Spendolini pravi, da je benchmarking 
nepretrgan, sistematičen proces presojanja poslovnih učinkov in delovnih procesov 
podjetij, ki predstavljajo najboljše prakse, z namenom nenehnega izboljševanja 
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poslovanja podjetja (Spendolini, Friedel, Workman, 1999, str. 58): 
 

 nepretrgan: benchmarking je proces, ki traja dlje časa in se ne izvrši z enkratnim 
dogodkom, 
 sistematičen: proces benchmarkinga se odvija po nekem vrstnem redu, sam proces 

ima svojo strukturo, kjer si priporočene faze procesa sledijo v določenem 
zaporedju,  
 podjetje: podjetje, ki je pri benchmarkingu širok pojem, ni omejeno z velikostjo, 

lastništvom, oddaljenostjo; lahko je del organizacije v lastnem podjetju ali 
neposredni konkurent. V končni fazi proučevanja izberemo podjetja, ki 
predstavljajo najboljše prakse v panogi oziroma na svetu, 
 izboljšanje: končni cilj benchmarkinga je izboljšanje oziroma napredek lastne 

organizacije. 
 
Pri benchmarkingu gre za razumevanje, merjenje, presojanje in primerjanje, torej za 
raziskovalni proces, ki zagotavlja koristne informacije, ki izboljšajo kakovost odločanja. 
Pri tem gre predvsem za pragmatično iskanje idej za izboljšanje poslovanja, ne pa za 
posnemanje drugih. Preveliko posnemanje drugih lahko zavre ustvarjalnost v podjetju. Če 
podjetje le posnema druge, so posledica tega manjše izboljšave kot v primeru, če bi si 
prizadevalo na podlagi spoznanj iz procesa benchmarkinga izboljšati poslovanje tako, da bi 
ne le dohitelo, marveč tudi prehitelo svoje konkurente.  
 
Osnovni namen benchmarkinga je nenehno izboljševanje oziroma doseganje najboljših 
rezultatov. Pri benchmarkingu gre za primerjanje določenega procesa z enakimi procesi v 
svetovno uspešnih podjetjih, pri čemer se raven učinkovitosti opravljanja posameznih 
aktivnosti v tem procesu v vodilnih svetovnih podjetjih postavi kot cilj, ki ga podjetje 
uresničuje, ali kot normo, s katero primerja lastno raven opravljanja teh aktivnosti 
(Tekavčič, 1996, str. 114).  
 
V širšem smislu je benchmarking danes osnova za dvigovanje konkurenčne sposobnosti 
podjetja in je orodje, ki podjetje oboroži z idejami, metodami, pristopi in kakovostnimi 
informacijami. Te so nujen predpogoj za razumevanje in uvajanje potrebnih sprememb in 
ukrepov v organizacijo oziroma pogoj, da organizacija oblikuje jasne cilje pri vpeljevanju 
in uresničevanju zastavljenih neprestanih izboljšav. 
 
Benchmarking je managersko orodje, ki zahteva resen pristop in veliko časa, kajti le tako 
lahko generira koristne informacije za izboljšanje delovanja kateregakoli vidika poslovanja 
podjetja. 
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1.2. Miti in realnosti o benchmarkingu 
 
 
Glede na to, da je benchmarking relativno nov pristop, veliko ljudi ne razume njegovega 
pravega pomena. V Preglednici 1 navajam nekaj preprostih mitov in realnosti v zvezi z 
benchmarkingom . 
 
 
Preglednica 1: Miti in realnosti o benchmarkingu 
 

MIT REALNOST 
Benchmarking je kopiranje 
Oziroma posnemanje. 

Kljub temu, da benchmarking vključuje opazovanje in  
učenje od drugih, ne vključuje posnemanje drugih. Namen je  
privzeti in prilagoditi uspešne strategije v lastni organizaciji. 

Benchmarking je uporaben  
proces le v proizvodnji.  

Benchmarking je dejansko dragoceno orodje za izboljšanje 
proizvodnih procesov, poleg tega, pa je primeren tudi za druge
procese znotraj organizacije, od priprave plač, razvoja novih 
izdelkov, do identificiranja zaposlenih. 

Ko enkrat implementiramo 
benchmarking, imamo  
dolgoročno zagotovljeno  
uspešnost. 
 

Benchmarking ni enkratni dogodek. To je učno in  
raziskovalno popotovanje. Bolj kot raziskujemo, več se  
naučimo. Namreč trgi, tehnologije ter ogranizacijsko delovno 
okolje se neprestano spreminjajo in razvijajo. Zatorej opredelju-
jemo benchmarking kot nepretrgan proces ter  
nenehno izboljševanje za doseganje in preseganje potreb  
kupcev oziroma odjemalcev. 

 
 

Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 9. 
 
V nadaljevanju diplomskega dela sem predstavila razvoj benchmarkinga. 

 
 

2. RAZVOJ BENCHMARKINGA 
 
 

Človek se nenehno primerja z drugimi ljudmi. Poznavanje tako prijateljev kot nasprotnikov 
nam omogoča, da se razvijamo in poskušamo biti boljši od njih oziroma skušamo izboljšati 
samega sebe. Nova opažanja in delovanja prenašamo na vsa področja življenja. Tako 
benchmarking ni izum dvajsetega stoletja ampak lahko njegove začetke iščemo daleč v 
preteklosti. 
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Praktično osnovo metode primerjanja oziroma benchmarkinga so izoblikovali v ameriškem 
multinacionalnem podjetju Xerox pred več kot dvajsetimi leti. Prvi so tudi uporabili izraz 
benchmarking in ga razvili v uporabno managersko tehniko. Ukvarjali so se predvsem s 
primerjanjem s konkurenco, pri čemer niso primerjali samo izdelkov ampak tudi procese, 
katerih rezultati so v končni fazi tudi izdelki. Od tod izhaja naziv konkurenčni 
benchmarking, kot eden izmed večih generacij oziroma vrst benchmarkinga (Bogataj, 
2002, str. 30). 
 
Glede na to, kdaj se je posamezna oblika benchmarkinga pojavila, lahko govorimo o petih 
generacijah benchmarkinga, ki jih predstavljam v Sliki 1. 
 
 
Slika 1: Pet generacij benchmarkinga 
 

 
      Zahtevnost 

 
                 Globalni benchmarking 
 
                Strateški benchmarking 
 
               Procesni benchmarking 
 
              Konkurenčni benchmarking 
 
                   Vzratno razstavljanje 
 
 
 
 

Časovna komponenta 
 

Vir: Watson, 1993, str. 6. 
 
 

Prva generacija benchmarkinga, imenovana tudi vzratno razstavljanje se ukvarja z 
analizo konkurenčnih izdelkov. S tehnično – inženirskim postopkom izberemo izdelek, ki 
ga želimo spoznati, ga razstavimo in ovrednotimo njegove tehnične karakteristike. V 
kolikor so le te boljše od primerljivih izdelov in predstavljajo novo vrednost za kupce, jih 
skušamo uporabiti v lastni proizvodnji. 
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Konkurenčni benkmarking je druga generacija benchmarkinga, ki so jo uvedli in razvili 
v korporaciji Xerox. V letih od 1976 do 1986 je prek praktičnega izvajanja konkurenčni 
benchmarking dobil tudi teoretično podlago. V tem obdobju je prešel od primerjave 
konkurenčnih izdelkov k primerjavi procesov konkurentov. 
 
Tretja generacija, imenovana procesni benchmarking se je razvil v letih od 1982 do 1988, 
ko so vodilna podjetja pri procesu doseganja popolnega obvladovanja kakovosti ugotovila, 
da se je lažje učiti od podjetji zunaj panoge, kot od svojih neposrednih konkurentov. Pri 
tem so predvsem premagovali probleme, ki so nastali zaradi nezmožnosti ali nehotenja 
dajanja informacij konkurentov. Namreč znano je, da konkurenčna podjetja nočejo, včasih 
pa, še zlasti zaradi monopolne zakonodaje, tudi ne morejo in hkrati ne smejo dajati 
informacij o svojih procesih. Procesni benchmarking pomeni primerjanje procesov in praks 
ne glede na panogo. Temelji na analogiji med poslovnimi procesi dveh ali več podjetij. 

 
Strateški benchmarking, četrta generacija procesa primerjanja z boljšimi praksami, je 
opredeljen kot sistematični proces ovrednotenja alternativ, izvedbe strategij in 
izboljševanja rezultatov z razumevanjem in uvajanjem uspešnih strategij od zunanjih 
partnerjev, ki so udeleženi v strateški povezavi. Strateška povezava je posledica formalne 
in vsebinske odločitve dveh ali več partnerjev, ki sta si pripravljena zaupati vsebino svoje 
najboljše prakse s ciljem napredovanja vseh sodelujočih in sta lahko tudi neposredna 
konkurenta. Cilj te generacije benchmarkinga so temeljne spremembe podjetja in ne samo 
spremembe nekaterih procesov. Strateški benchmarking je proces učenja, ki pomaga tudi 
pri izvedbi procesnega preoblikovanja, imenovanega tudi procesni reeingeniring (Watson, 
1993, str. 8). 
 
Peta generacija, imenovana globalni benchmarking, se pojavlja sočasno z 
globalizacijskimi procesi, povezovanji svetovnega gospodarstva. Premoščene naj bi bile 
ovire v mednarodnem poslovnem svetovanju ter kulturne in druge globalne razlike. 
Primerjajo se lahko gospodarske družbe znotraj in zunaj panoge, ki globalno delujejo na 
svetovnem trgu, in/ali države ali skupina držav (npr. primerjava Evropske unije z ZDA, 
Japonsko,...). 
 

 
   3. NAMEN BENCHMARKINGA 

 
 
Osnovni namen benchmarkinga je nenehno izboljševanje (McNair, Leibfried, 1992, str. 
12), doseganje najboljših rezultatov (Camp, 1989) oziroma v prihodnje doseganje boljših 
rezultatov od današnjih (Watson, 1993, str. 46). Proces nenehnih izboljšav, po japonsko 
KAIZEN, pomeni nenehni napredek. Pri tem je potrebno narediti majhne stvari bolje in 
postavljati ter doseči vedno višje standarde. Kaizen je osnova japonske managerske 
filozofije, ki se prvenstveno ukvarja z načini za uspešnejše izvajanje obstoječih nalog. 
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Namen benchmarkinga je sprožiti aktivnosti, katere bodo pripomogle k izboljšanju v neki 
obliki, kar bo povečalo vrednost korporacije za kupce oziroma osebe, ki se zanjo zanimajo. 
Nekatere organizacije uporabljajo benchmarking kot del celovitega procesa reševanja 
problemov organizacije z jasnim namenom izboljševanja delovanja podjetja, medtem ko ga 
druga podjetja pozicionirajo v večji meri kot proaktiven mehanizem, ki povzroči zavedanje 
najboljših poslovnih praks (Spendolini, 1992, str. 22). 
 
Benchmarking je torej nenehno učenje in prinašanje novih idej v podjetje. Pri tem je 
izredno pomembno gledati navzven, izven svojih okvirov (Ashok, 1996, str. 562) oziroma 
razmišljati zunaj meja – thinking out of the box, torej od najboljših praks v določeni 
funkciji znotraj podjetja, prek najboljših praks konkurentov v določeni panogi, do 
najboljših praks ne glede na panogo in na večjem geografskem področju ter končno na 
svetu – world class, kot je prikazano v Sliki 2. 
 
 
Slika 2: Razmišljati zunaj meja 

 
 
 

               Najboljše prakse v določeni funkciji na svetu (world class) 
 

           Najboljše prakse po funkciji na večjem geografskem področju 
 

                                    Najboljše prakse v panogi  
                                Najboljše prakse konkurentov 

 
                            Najboljše notranje prakse po funkciji 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vir: Spendolini, 1992, str. 23. 
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Na splošno lahko rečemo, da je namen benchmarking metode ugotavljanje KAJ, ZAKAJ, 
in KAKO DOBRO najboljša podjetja s katerimi se želimo primerjati, izvajajo poslovno 
prakso. Torej odkriti poslovne prakse oziroma načine, katerih razultati tako proizvodov kot 
storitev najbolj zadovoljujejo potrebe kupcev. 

 
 

4.  VRSTE BENCHMARKINGA 
 
 

Osnovna kriterija na osnovi katerih ločimo več vrst benchmarkinga sta (Krivec, 1997, str. 
5): 
 
a) kaj primerjamo z metodo benchmarkinga in 
b) kje oziroma od koga dobivamo informacije za primerjavo. 
 
Ko, bodisi proizvode, storitve ali poslovne funkcije primerjamo znotraj podjetja govorimo 
o internem (notranjem) benchmarkingu, pri primerjavi z zunanjimi partnerji pa 
govorimi o eksternem (zunanjem) benchmarkingu. Poleg tega, lahko zunanjo 
primerjavo opravimo z neposrednimi konkurenti, tako imenovani konkurenčni 
benchmarking ali pa s podjetji, ki niso naši neposredni konkurenti. Slednjo vrsto 
benchmarkinga imenujemo nekonkurenčni benchmarking. Nekonkurenčni 
benchmarking je smiselno razdeliti še glede na to, ali gre za primerjavo s panožnimi 
vodilnimi podjetji, katerega imenujemo funkcijski benchmarking, ali z najboljšimi 
podjetj, ne glede na panogo, imenovanega splošni benchmarking. Vrste benchmarkinga 
prikazujemo v Sliki 3, podrobneje pa jih opredeljujemo v nadaljevanju diplomskega dela. 
 
 
Poglejmo si sedaj različne vrste benchmarkinga na primeru iz vsakdanjega življenja. Če se 
osredotočimo na šprinterja – prvaka. Kot vemo, obstaja vrsta različnih dejavnikov, ki 
tekača loči od prvaka. To so na primer sposobnost, tehnika treninga ter nastop. Sposobnost 
je edinstvena lastnost posameznika, ki nam je na nek način prirojena, vendar z natančnim 
opazovanjem in prilagajanjem tehnike treninga in metod, dejansko lahko izboljšamo naš 
nastop. Kajti, zavedati se moramo, da je, za primerjavo s svetovno najboljšimi, potrebno 
privesti sebe do roba svojih sposobnosti. In benchmarking je pot do tega. 
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Slika 3: Vrste benchmarkinga 
 

 
 
 
 
 
   Interni 
 

      Benchmarking 
                   Konkurenčni  
    Eksterni 
                            Splošni 

   
 Nekonkurenčni 
 
    Funkcijski  

 
 

 
Vir: Antončič, 1995, str. 19. 

 
 
4.1. Interni benchmarking 

 
 

Interni oziroma notranji benchmarking predstavlja najpreprostejšo obliko benchmarkinga, 
saj ga zunanje ovire ne zanimajo. Tu gre v bistvu za primerjanje z drugimi deli istega 
podjetja (Bendell, Boulter, Kelly, 1993, str. 69). Se pravi, da podjetje ne išče najboljše 
poslovne prakse na svetu, ampak jo ugotavlja znotraj lastne organizacije in skuša razumeti 
svoje notranje delovanje. Podjetja tu primerjajo prakso specifičnih verig vrednosti ali 
zaporedij aktivnosti znotraj organizacij samih. 
 
To pomeni, da se v tem primeru proces učenja z notranjim benchmarkingom začne doma 
(Spendolini, 1992, str. 16), s samospoznanjem. 
 
Pri internem benchmarkingu domnevamo, da kljub centarlističnem vodenju podjetja 
obstajajo razlike med delovnimi procesi in rezultati znotraj podjetij. S takšno primerjavo 
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odkrivamo najboljše prakse znotraj podjetja in hkrati analiziramo in odkrivamo zakaj 
določeni deli v podjetju delujejo slabše kot ostali. Cilj internega benchmarkinga je 
ugotoviti notranje standarde ali relativne primerjave, katere naj bi vpeljali v manj uspešne 
dele organizacije.  
 
Prednost internega benchmarkinga je predvsem v tem, da so informacije dostopne brez 
večjih težav. Glavne pomankljivosti te vrste primerjanja so nedokumentiranost delovnih 
procesov in njihove nemogoče primerljivosti znotraj podjetji; pomankljivo znanje in 
izkušnje s področja benchmarkinga; potrebe po lastni komunikacijski strategiji; potreba po 
kvalitetnem usposabljanju in praktičnih primerih ter glede na to, da se podjetja pretežno 
ukvarjajo same s seboj velikokrat  prihaja do zanemarjanja dogajanja v okolju. 
 
Če se zopet vrnemo na naš primer šprinterja: internal benchmarking pomeni, opazovanje 
ter primerjavo šprinterja z ostalimi tekmovalci na progi. Mogoče, lahko z opazovanjem in 
prilagajanjem tehnike drugih tekmovalcev iz istega tima , izboljša svoj nastop. Sliši se kot 
zelo logičen način in pristop, pa vendar se podjetja tega premalokrat zavedajo in ga tudi 
posledično premalokrat uporabljajo. 
 
 
4.2. Konkurenčni benchmarking  
 
 
S konkurenčnim benchmarkingom želimo ugotoviti, kako delujejo neposredni konkurenti. 
Vključuje primerjanje izdelkov, storitev in poslovnih procesov neposrednih konkurentov z 
našo organizacijo. Vendar pa vemo, da od konkurentov običajno ne moremo pričakovati 
velikega sodelovanja in s tem izmenjavo znanj in izkušenj, zato konkurenčni 
benchmarking spada med najtežje izvedljivo in najbolj občutljivo vrsto benchmarkinga. 
 
Ko pa že dobimo potrebne informacije konkurentov, nam le te velikokrat ne služijo 
najbolje, ne predstavljajo najboljših praks, pa so kljub temu te informacije zelo koristne, 
saj je področje delovanja enako. Predmeti primerjave konkurentov so navadno izjemno 
dobro primerljivi. 
 
Pričakovan rezultat konkurenčnega benchmarkinga je povečano zavedanje o svoji 
organizaciji in o konkurentih (Boxwell, 1994, str. 31). Poleg tega je cilj te vrste primerjave 
tudi ugotoviti položaj lastnega podjetja v primerjavi z neposrednim konkurentom in pri 
tem, če je mogoče prevzeti tiste prakse konkurentov, ki so superiornejše. 
 
Prednost konkurenčnega benchmarkinga je predvsem primerljivost informacij glede 
poslovnih rezultatov, poslovnih praks ter tehnologije. Pomankljivosti te vrste primerjave pa  
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so težave pri zbiranju podatkov, predvsem glede ažurnosti in zanesljivosti informacij; 
etične ovire ter antagonističen način. 
 

Zopet si poglejmo naš primer: konkurenčni benchmarking zahteva udeležbo na vajah in 
sestankih v bližnjih šolah ter lokalnih klubih. Konkurenti, ki jih tu srečamo, so dobri viri za 
izboljševnje tehnike treninga ter metod našega šprinterja. 
 
 
4.3. Funkcijski in splošni benchmarking 
 
 
Funkcijski benchmarking je benchmarking pri katerem gre predvsem za primerjanje s 
podjetji, ki niso neposredni konkurenti, vendar delujejo v isti panogi (npr. primerjava med 
dvema trgovskima podjetjema, pri čemer se eno ukvarja s prodajo tekstila, drugo pa s 
prodajo tehničnega blaga). Nekatere poslovne funkcije in procesi so, kljub razlikami med 
panogami, enaki ali vsaj primerljivi med seboj. Glede na to, da so podjetja, s katerimi se 
primerjamo pri funkcijskem benchmarkingu, najboljša v panogi, le tega imenujemo tudi 
panožni benchmarking. 

     
Splošni benchmarking je podoben funkcijskemu, le da presega meje posamezne panoge. 
Tu primerjamo poslovne procese, ki potekajo vzdolž različnih funkcij, z najboljšimi v 
podjetju. Se pravi, da je cilj splošnega benchmarkinga odkriti najboljše med najboljšimi 
praksami, oziroma se primerjati z najboljšimi podjetji na svetu (world class). 
 

Glavne prednosti funkcijskega in splošnega benchmarkinga so visok potencial za odkritje 
inovativnih praks, dopusten neposreden prenos tehnologij, razvoj profesionalnih mrež, 
oblikovanje primernih podatkovnih baz, stimulativni rezultati, ter mnoge druge. Problemi 
se pojavljajo pri prenosu različnih praks v različno okolje, pri veliki porabi časa za 
primerjanje ter neprenosljivost določenih potrebnih informacij. 
 
Primer šprinterja: pri tej vrsti benchmarkinga je potrebno opazovati ter preučiti absolutno 
najboljše lastnosti, da bi naš šprinter postal najboljši v svojem razredu, timu. Lahko bi 
preučeval tek olimpijskih prvakov in pregledal video posnetke svetovno najboljših 
šprinterjev. Pri takem primerjanju je najbolje, da si izbere enega od svojih tekmecev ter 
prilagodi svojo tehniko treningov in strategij njegovemu, da bi se sam povzdignil, na nov, 
višji nivo nastopa.  
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5.  POLOŽAJ BENCHMARKINGA V SLOVENIJI 
 
 

V Sloveniji je poznavanje in zavedanje o koristih ter pomenu kontinuirane uporabe procesa 
in poslovnega orodja benchmarkinga še na razmeroma nizki ravni. To nam nazorno 
prikazuje Preglednica 2, ki je bila narejena na podlagi raziskave o poznavanju 
benchmarkinga. Raziskavo je izvedel Center za mednarodno konkurenčnost po naročilu 
Ministrstva za gospodarstvo leta 2000.  
 
 
Preglednica 2: Stopnja poznavanja benchmarkinga v Sloveniji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vir: Ratajec, 2002, str. 11. 

 
 

Preglednica 3 nam prikazuje rezultate analize uporabe različnih, sodobnih managerskih 
orodij v slovenskih podjetjih (Tekavčič, Šink, 2002, str. 205). 
 
Slovenska podjetja si namreč benchmarking zelo različno tolmačijo: od benchmarkinga, ki 
zajema vsakodnevno primerjanje s cenami tekmecev, pa do benchmarkinga, katerega 
rezultat je odkritje položaja podjetja na lestvici vseh podjetij v panogi. Le redke pa so 
organizacije, ki benchmarking obravnavajo celovito, kot kontinuiran poslovni proces in 
orodje v tekmi za odličnost. 
 
Pogosta ovira za sistematični pristop k benchmarkingu je tudi prepričanje podjetja, da se ne 
more primerjati z drugimi, ker naj bi bilo po lastni oceni preveč specializirano ali pa naj bi 
delovalo v posebnih okoliščinah, ki so značilne le zanj. Pri takem razmišljanju gre 
predvsem za nepoznavanje možnosti in koristi, ki jih lako podjetje doseže z vpeljavo 
benchmarkinga. Posebnosti podjetja niso nekaj, kar bi onemogočalo primerjavo in hkrati 
služilo kot izgovor zakaj se izogniti benchmarkingu, temveč jih je potrebno obravnavati 
konstruktivno in se vprašati, ali so te razlike prednost ali slabost podjetja? Ali so nekaj na 
čemer je treba graditi, ali nekaj, kar moramo spremeniti? 

 
      Zelo                Dobro           Srednje           Malo              Sploh ne         Ni  
      dobro                                   dobro             poznamo        poznamo      odgovora
       
 
Velika podjetja    12 %  24 %      33 %     24 %             6 %    1 % 
 
Srednje velika podjetja     3 %  28 %           17 %     31 %            21 % 
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Preglednica 3: Poznavanje in uporaba sodobnih managerskih orodij v slovenskih podjetjih 
 
 

Sodobno  
managersko 
orodje 

 
    ne 
poznamo

 
    ne 
uvajamo

 bi bilo 
smiselno
 uvesti 

 
načrtujemo 
 uvajanje 

 
uvajamo 

 
uporabljamo

koncept SAPP 34,1 % 33,0 % 11,7 % 7,6 % 5,3 % 8,3 % 
predračunavanje na  
podlagi analize 
aktivnosti 

 
40,2 %

 
35,6 %

 
7,6 % 

 
6,4 % 

 

 
3,0 % 

 
7,2 % 

poslovodenje na temelju 
analize aktivnosti  

 
46,2 %

 
37,5 %

 
6,4 % 

 
4,5 % 

 
1,9 % 

 
3,4 % 

koncept stroškov 
življenskega cikla 
poslovnega učinka 

 
44,3 %

 

 
41,3 %

 
8,0 % 

 
2,7 % 

 
0,8 % 

 
3,0 % 

koncept ciljnih stroškov 32,2 % 37,5 % 12,1 % 4,9 % 3,0 % 10,2 % 
teorija omejitev 55,3 % 40,5 % 2,7 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 
 
BENCHMARKING 

 
  34,1 %

 
  32,6 %

  
 13,3 % 

 
2,7 % 

 
4,5 % 

 
12,9 % 

ravno ob pravem času 28,0 % 40,9 % 15,5 % 2,7 % 6,8 % 6,1 % 
celovito obvladanje 
kakovosti 

 
23,1 %

 
32,6 %

 
16,3 %

 
8,0 % 

 
7,6 % 

 

 
12,5 % 

koncept stalnih izboljšav 
poslovanja 

 
26,9 %

 
31,1 %

 
14,0 %

 
6,1 % 

 
8,0 % 

 
14,0 % 

prenova poslovnih 
procesov 

 
39,0 %

 
34,1 %

 
8,0 % 

 
5,7 % 

 
6,1 % 

 
7,2 % 

uravnoteženi izkaz 
poslovanja 

 
38,5 %

 
37,8 %

 
11,5 %

 
5,7 % 

 
3,1 % 

 
3,4 % 

 
 
Vir: Tekavčič, Šink, 2002, str. 205. 
 

 
Med zaskrbljujočimi vzroki v slovenskem prostoru pa je že omenjeni splošni problem, da 
se razumevanje in hkrati pojasnjevanje benchmarkinga preveč poenostavlja. Kajti, če bi bil 
benchmarking res le primerjanje s konkurenco, bi večina slovenskih podjetij hitro 
ugotovila, da je prepad med njimi in tujimi najboljšimi podjetji v določeni dejavnosti 
prevelik, da bi se jim sploh poskušali približiti. Vendarle pa poznamo nekaj organizacij, ki 
s poglobljenim benchmarkingom neprestano in učinkovito izboljšujejo svoje poslovanje.  
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To so organizacije, ki iz lastnih izkušenj vedo, da je benchmarking mnogo več kot le 
primerjanje s konkurenco. Večina teh se srečuje s povsem drugačnimi problemi, kot so 
med drugimi naslednji (Ratajec, 2002, str. 11): 
 

  predrago uvajanje celovitega benchmarking sisitema,  
 prevelika zahteva po razpoložljivih virih za izvajanje kakovostnega    

       benchmarkinga,  
 soočenje z realnimi rezultati je velikokrat boleče, 
 velik upor zaposlenih do uvajanja notranjih sprememb, 
  izziv za uvajanje zunanjih sprememb se zdi skoraj nemogoč.  

 
Vendar je kljub vsemu možno opaziti določena pozitivna gibanja na tem področju. 
Slovenska podjetja se namreč vse bolj zavedajo pomembnosti spoznavanja ter same 
uporabe benchmarkinga, kot managerskega orodja. Vse več je tudi različnih poslovnih 
konferenc, ki so zasnovane v skladu z glavnimi trendi in najpomembnejšimi dogodki, 
povezanimi s slovenskim gospodarstvom.  
 
Cilj benchmarkinga torej ni le spoznati in posnemati najboljše, temveč predvsem 
prilagajati in neprestano vpeljevati nova spoznanja v organizacijo, da bi postali boljši od 
najboljših. In da se boste dovolj kritično pomikali proti cilju, le še sledeči izrek: '' Ni dovolj 
biti na pravi poti, kajti še vedno vas lahko povozijo, če se ne premikate dovolj hitro naprej'' 
(Ratajec, 2002, str. 11). 

  
 

6.  PROCES BENCHMARKINGA 
 
 

Benchmarking je nepretrgan proces in če se podjetje odloči resno posvetiti benchmarkingu, 
mora izoblikovati formalni proces benchmarkinga. Ta mora vključevati vse bistvene 
elemente in faze benchmarkinga ter biti hkrati razumljiv vsem zaposlenim, ki bodo v 
procesu sodelovali. Preden se podjetje odloči za uvajanje benchmarkinga, se mora, 
predvsem mamagement, zavedati, da benchmarking sam po sebi ne daje rezultatov, niti ne 
rešuje vseh problemov v podjetju, vendar pa omogoča neprestano učenje od drugih 
podjetij. Proces benchmarkinga poteka v petih stopnjah, ki jih prikazujemo v Sliki 4. 
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Slika 4: Proces benchmarkinga 
 
 
 
 
 
 

                                          5                                          1            
    Izvedba                               Določitev 
           (akcija)     predmeta 

              primerjave 
 

Proces  
                      4                     benchmarkinga                     2                      
    Zbiranje in      Oblikovanje 
         analiza        benchmarkinškega 
           informacij                           tima 
                                                                             3  
       Določanje 
             benchmarkinških 
                           partnerjev         
 
 
 
 
 
 Vir: Spendolini, 1992, str. 27. 

 
 

       6.1.  Določitev predmeta primerjave 
 
 

V prvi stopnji procesa benchmarkinga je potrebno najprej opredeliti (Šink, 2001, str. 36-
37):  
 

 komu so namenjene benchmarkinške informacije – opredelitev uporabnikov 
benchmarkinških informacij, 
 kakšne so zahteve in potrebe uporabnikov informacij – opredelitev potreb 

uporabnikov benchmarkinških informacij ter 
 ključne dejavnike uspeha podjetja – opredelitev ključnih dejavnikov uspeha 

podjetja, ki narekujejo izbiro predmeta primerjave. 
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 6.1.1.  Opredelitev uporabnikov benchmarkingških informacij 
 
 
Ko se sprašujemo, komu so namenjene benchmarkinške informacije, se moramo zavedati, 
da so slednje pomembne tako za vodilni management in benchmarkinške time, kot tudi za 
zaposlene v podjetju, ki bi lahko imeli koristi od rezultatov raziskave in končno za 
benchmarkinške partnerje, se pravi druga podjetja, ki sodelujejo v procesu benchmarkinga. 
 
Največkrat zasledimo, da je pobudnik za začetek procesa benchmarkinga prav vodilni 
management. Vodstvo, po določitvi potreb, imenuje posameznika ali skupino za izvedbo 
raziskave, včasih pa se tudi sami vključijo v proces.  
 
Velikokrat tudi zasledimo, da posamezniki oziroma skupine začnejo projekt zasnove 
procesa primerjanja z boljšimi praksami na podlagi lastne spodbude. Le-ti namreč 
uporabljajo benchmarkinški pristop kot orodje zagotavljanja popolne kakovosti in s tem 
kot sestavni del teh procesov in orodij. Cilj samoinciativnih skupin je akcija oziroma 
izvedba, zato jih dokumentiranost v smislu pisanja poročil, predstavitev ugotovitev in 
oblikovanje predlogov ne zanima. Vendar pa so ti posamezniki oziroma skupine odvisni od 
managerske skupine, kajti za delovanje morajo dobiti njihovo podporo oziroma dovoljenje. 
 
Benchmarški partnerji, kot uporabniki benchmarkinških informacij, le-te uporabljajo za 
primerjanje z boljšimi praksami, ki predstavlja pomemben način napredovanja in 
doseganja popolne kakovosti oziroma odličnosti. 
 

 
6.1.4. Opredelitev potreb uporabnikov benchmarkinških informacij 
 
 
V tej fazi je ključnega pomena, kako natančno ocenimo potrebe oziroma zahteve 
zainteresiranih oseb. Njihove zahteve so bistvene za določitev programa benchmarkinga, 
kjer je potrebno opredeliti potreben obseg sredstev, kot so na primer čas, denar ter ljudje, 
za uspešen potek benchmarkinških raziskav (Spendolini, 1992, str. 26). Poleg tega, je 
potrebno določiti tudi kako se bo le-ta program izvajal, kateri viri informacij se bodo 
uporabljanli ter kakšna bo oblika poročanja. 
 
Da bi lahko govorili o korektni ocenitvi potreb, je potrebno (Bogataj, 2002, str. 52): 
 

 ugotoviti, kdo so uporabniki benchmarkinških informacij;  
kot smo navedli že v prvi stopnji procesa, so to lahko vodilni management,      
zaposleni, benchmarkinški partnerji in drugi, 
 izbrati vrsto benchmarkinga; 

torej ali interni, konkurenčni, funkcijski ali splošni benchmarking, 
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 določiti predmet primerjanja, ki bo v ospredju; 
naj bo to izdelek, storitev, delovni proces, poslovni rezultat, strategija..., 
 izbrati, kako bodo benchmarkinške informacije uporabljene; 

ali za strateško načrtovanje, napovedovanje, za nove ideje, za primerjavo novih 
izdelkov ali storitev, ali za zastavljanje ciljev, 
 določiti obseg zbiranja informacij, kar hkrati vpliva na obseg celotnega procesa 

benchmarkinga; 
 predvideti kakovost zbranih informacij; 

in sicer z vidika verodostojnosti, korektnosti oziroma kakovosti ter glede 
dostopnosti informacij, 
 ugotoviti, kakšne so zahteve uporabnikov glede poročanja; 
v kakšni obliki pričakujejo poročilo, kako pogosto naj bodo predstavitve in kakšen      
naj bi bil način povratnega informiranja uporabnikov benchmakinških informacij, 
 opredeliti časovno komponento procesa benchmarkinga; 

    ali bo to le enkraten dogodek, periodičen ali stalen proces. 
       
 
         6.1.3.  Opredelitev ključnih dejavnikov uspeha podjetja, ki narekujejo izbiro                                   

   predmeta primerjave 
 
 
Ključne oziroma kritične dejavnike uspeha je potrebno iskati v povezavi s poslovnimi 
rezultati, ki jih podjetje že dosega ali pa jih načrtuje, da jih bo doseglo. Namreč lahko se 
zgodi, da izberemo preprosto opredeljiv predmet benchmarkinga, s katerim nimamo večjih 
težav pri načrtovanju in sami izvedbi, vendar je njegov pomen za podjetje majhen. Na 
drugi strani, pa lahko izberemo predmet benchmarkinga, ki je izrednega pomena, kar 
pripelje do tega, da se člani benchmarkinške ekipe preveč osredotočijo na predmet sam in s 
tem zanemarijo proces benchmarkinga. Izbrani predmeti benchmarkinga, ki jih 
primerjamo, morajo biti dejansko primerljivi glede na benchmarkinške partnerje. Predmet 
primerjave so lahko najrazličnejše aktivnosti poslovnega procesa in kazalci, ki jih 
opredeljujejo, kot so na primer delež stroškov za oglaševanje v prihodkih, število 
reklamacij, povprečne zaloge in drugi kazalci (Tekavčič, 1996, str. 116). 
 
Na koncu te stopnje je potrebno ugotoviti raven tekoče dejavnosti in rezultatov naše 
organizacije ter določena merila, ki bodo uporabljena v nadaljnji benchmarkinški raziskavi. 
 
 
6.2.  Oblikovanje benchmarkinškega tima 
 
 
V tej stopnji ugotavljamo, kakšne ljudi potrebujemo in koliko naj jih bo vključenih v 
proces benchmarkinga. Vse to pa je odvisno od obsega, vrste in vsebine procesa 
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benchmarkinga. Člani benchmakinškega tima so lahko izbrani tudi glede njihovih 
zmožnosti, znanja, motivacije ter njihovih vlog. Benchmarkinški tim lahko vključuje 
notranje (zaposleni, ki so bili trenirani za proces benchmarkinga) in zunanje specialiste 
(konzultantje, specializirani za določen vidik procesa benchmarkinga) za benchmarking ter 
tudi zaposlene, ki lahko kakorkoli pomagajo pri izvedbi posameznih stopenj procesa 
benchmarkinga. 
 
Benchmarkinški tim je lahko enotni tim, ki se običajno formira na eni lokaciji in kjer vsi 
člani poročajo enemu managerju o svojem delu; medfunkcijski, medorganizacijski ali 
medoddelčni tim, kjer člani predstavljajo svoje oddelke, funkcije ali podjetja. Člani so 
izbrani na podlagi njihovega specializiranega znanja ali spretnosti ter imajo skupno nalogo 
in uporabnike benchmakinških informacij. Poznamo pa tudi priložnostni tim, ki vsebuje 
ljudi iz različnih položajev, ki jih družijo skupni interesi in odgovornosti. Ta vrsta tima 
običajno obstaja do zaključitve benchmarkinške raziskave. 
 
Vodja benchmarkinškega tima je odgovoren za organizacijo skupine, vodenje in 
usklajevanje ter za ohranjanje osredotočenja na proces. Ostali člani benchmarkinškega 
tima uporabljajo ustrezna analitična orodja, sprejemajo posebne naloge in prevzemajo 
odgovornosti zanje znotraj procesa benchmarkinga. 
 

 
6.3.  Določanje benchmarkinških partnerjev 
 
 
V tej stopnji odkrivamo, katera podjetja so glede na v prvi stopnji procesa določen 
predmet primerjave primerna za primerjanje. Aktivnost spada med najpomembnejše v 
procesu primerjanja z najboljšimi praksami. Tu je potrebno izbrati med najboljšimi 
podjetji, za katere je značilno, da (Bogataj, 2002, str. 54): 
 

 sledijo filozofiji nenehnih izboljšav, 
   imajo veliko inovativnih praks ter 
   običajno nimajo zadržkov glede izmenjave izkušenj. 

  
Podjetje se lahko primerja z neposrednimi konkurenti, z vodilnimi v panogi ali s podjetji iz 
drugih panog, ko gre predvsem za primerjanje najsplošnejših procesov.  

  
Zbiranje podatkov je najbolj oteženo pri primerjanju z neposrednimi konkurenti, medtem 
ko je v ostalih primerih primerjanje veliko bolj preprosto. Tu se pojavljata dva problema in  
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sicer, da podjetje najde najboljšega možnega partnerja za primerjavo, vendar v kasnejši 
fazi ugotovi, da poslovne razmere v katerih poslujeta niso primerljive, tako da mora 
podjetje poiskati drugega potencialnega partnerja ter da podjetje s katerim želimo poslovati 
oziroma se primerjati le to odkloni, zaradi bojazni pred konkurenco. 
 
Pri iskanju primernih benchmarkinških partnerjev je potrebno najprej izdelati seznam 
dovolj zanesljivih virov informacij, od katerih pričakujemo verodostojne podatke. Ti viri 
informacij so lahko (Spendolini, 1992, str. 27): 
 

  zaposleni v podjetjih, s katerimi se primerjamo; 
  specializirani strokovnjaki (svetovalci, analitiki); 
  vladni viri (državni, regionalni ali lokalni); 
  trgovska in poklicna združenja ali mreže; 
  mediji (strokovne publikacije in časopisi); 
  zaposleni, kupci ter dobavitelji; 
  drugi tuji viri informacij (veleposlaništva, sedeži multinacionalk, mednarodne 

     baze podatkov, banke in drugi). 
 

Spendolini (1992, str. 115) predlaga, da za benchmarkinške partnerje izberemo tista 
podjetja, ki se največkrat pojavljajo v različnih in hkrati pomembnih virih informacij, kot 
so na primer: 
   

   posebne nagrade za kakovost izdelkov ali storitev; 
   mediji, ki posvečajo nekaterim organizacijam več pozornosti; 
   profesionalna združenja; 
   neodvisna, posebna poročila trgovskih in profesionalnih organizacij, vladnih 

      agencij, analitikov, organizacij uporabnikov, specializiranih inštitutov in univerz; 
 ustno prenašanje informacij oziroma ustno izročilo na raznih konferencah,      

seminarjih, delavnicah; 
   svetovalne organizacije, specializirane za zbiranje informacij in ocenjevanje  

                 podjetij. 
 
 

V Sliki 5, v obliki piramide, so prikazane možne primerljive prakse in sicer vse od 
podobnih, ali celo slabših sedanjih praks glede na organizacijo, ki izvaja proces 
benchmarkinga, do najboljših med najboljšimi praksami. 
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Slika 5: Iskanje najboljših praks 
 
 

Relativni obseg potrebnih virov 
         
 
 
 

Najboljše  
prakse med  
 najboljšimi 

 
Vrhunske prakse 

 
Izboljšanje prek ravni sedanjih praks 

 
Enaka ali nižja raven od sedanjih praks 

 
 
 

          Relativni obseg razpoložljivih informacij 
 
 Vir: Spendolini, 1992, str. 113. 
 
 

6.4.   Zbiranje in analiza informacij 
 
 

Stopnjo zbiranja ter analize informacij v procesu benchmarkinga je smiselno začeti le, če 
so bile predhodne stopnje pazljivo opravljene. Pomembno je, da podjetje najprej zbere 
informacije o svojih poslovnih učinkih in procesih, jih razume ter zna razložiti. Šele nato 
naj bi se podjetja lotila zbiranja zunanjih informacij. To pomeni, da se zbiranje informacij 
vedno začne v lastnem podjetju, kjer z notranjimi informacijami na eni strani spoznamo, 
kako deluje naše podjetje, na drugi strani pa nam služijo kot okvir za nadaljne zbiranje 
informacij in zahtevo po kvaliteti podatkov (Karlof, Ostblom, 1993, str. 125). 
 
Metode zbiranja informacij so različne, kjer ima vsaka svoje prednosti ter slabosti, kar 
prikazujemo v Preglednici 4. 
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Preglednica 4: Priporočene metode zbiranja podatkov 
 

METODA PREDNOSTI SLABOSTI 
 
 
Telefonski pogovori 

* preprosto načrtovanje in izvedba, 
* omogoča stik z velikim številom 
   virov, 
* izvaja se lahko kadarkoli, 
* relativno poceni 

* težko je dobiti povratne klice, 
* možne motnje v komunikaciji, 
* daljši telefonski pogovor ni 
   priporočljiv 

 
Osebni stiki 

* neposredni stik, 
* zagotavlja več kakovostno  
   izkoriščenega časa, 
* veliko neposrednih informacij 

* visoki stroški, 
* velika poraba časa, 
* pri usklajevanju terminov  
   lahko pride do težav  

 
 
 
Anketiranje po pošti 

* možen širok krog anketirancev, 
* preprosto sestavljanje vprašalnika, 
* relativno poceni metoda, 
* preprost prenos podatkov za  
   analizo 

* nizek odstotek odgovorov, 
* neoseben odnos, 
* ni možno zastavljanje dodatnih 
   vprašanj, 
* vprašanja so prirejena, 
* odgovori niso podrobni, včasih  
   tudi vprašljivi 

 
Mediji 

* enostaven dostop in zbiranje, 
* raznolikost virov, 
* velik obseg informacij, 
* nizki stroški 

* verodostojnost informacij, 
* nejasne reference, 
* lahko je časovno potratno, 
* potreba po prevajanju gradiv 

 
Arhivska raziskava 

* preposto in poceni zbiranje * pomanjkljivi podatki, 
* omejeno na notranjo analizo, 
* lahko je časovno potratno 

 
 
Vir: Spendolini, 1992, str. 152. 
 
Ko smo, po izbrani metodi, pridobili želene informacije, sledi analiza le teh. Tu govorimo 
o analizi, ki temelji na metodi primerjanja oziroma analogije. Cilj analize je razviti nov 
delovni proces. Analiza ne pomeni le opredeliti podobnosti in razlike, ampak tudi razumeti 
povezave med dobljenimi informacijami. Analiza se podobno kot zbiranje informacij deli 
na dva dela, in sicer na notranjo ter na zunanjo analizo.  

 
Cilja notranje analize sta celovito razumevanje delovanja lastnega podjetja in 
identificiranje ciljev ter pristop za benchmarking, kjer se moramo osredotočiti na sklop 
aktivnosti, ki so splošna za vsa podjetja, in znotraj le-teh na tiste, ki povečujejo vrednost 
izdelka oziroma storitve v očeh kupcev. 
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Pri zunanji analizi zbrane informacije o izdelkih in storitvah, procesih in praksah 
benchmarkingškega partnerja primerjamo z lastnimi izdelki in storitvami oziroma z 
rezultati notranje analize. 
 
Analiza je sestavljena iz vsaj naslednjih korakov (Verhovnik, 1999, str. 28): 
 

 razvrščanje in organizacija dobljenih informacij (preglednost podatkov); 
 preverjanje kvalitete dobljenih informacij; 
 prirejanje informacij na raven primerljivosti (preprečitev prekinitve analize z 

izgovorom, da podatki niso primerljivi); 
 opredelitev razlik med našim podjetjem in benchmarkinškim partnerjem ter 

razložitev, zakaj je do razlik prišlo; 
 opredelitev ali se analiza naroči pri zunanjem partnerju ali pa jo opravimo sami. 

 
Po opravljeni analizi je potrebno izdelati poročilo o izvedbi benchmarkinga, v katerem je 
podrobneje opisan način dela benchmarkinške ekipe, benchmarkinški partner-ji, potek 
analize zbranih informacij in podatkov ter zaključki in ugotovitve. To poročilo služi kot 
podlaga oziroma osnova za izvedbo, kot zadnji korak v benchmarkingu, informiranje 
uporabnikov benchmarkinških informacij in benchmarkinških partnerjev ter ostalih 
interesentov, dokument o analizi in morebitno podlago za kasnejše izboljšave. 
 
 
6.5. Izvedba (akcija) 

 
 

Zadnji korak v procesu benchmarkinga nam omogoča udejanjanje ugotovitev predhodnih 
korakov. Osnovni namen tega koraka je uvajanje izbranih izboljšav v podjetje z uporabo 
znanja, ki se je izoblikovalo skozi benchmarkinško študijo. Zadnji korak, to je izvedba 
oziroma akcija je razdeljen v naslednje faze (Spendolini, 1992, str. 27): 
 

 izdelava poročila o benchmarkingu;  
 predstavitev ugotovitev zainteresiranim osebam v podjetju;  
 sporočanje ugotovitev drugim;  
 iskanje priložnosti za izboljševanje poslovnih učinkov in procesov;  
 učenje in pridobivanje novih idej ter vpeljevanje novih konceptov v podjetje;  
 oblikovanje funkcijskih mrež ter vzpodbujanje ponovnega, že izboljšanega 
procesa benchmarkinga, ki bo vključil nove pomembne benchmarkinške 
partnerje.  
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Glavni cilj benchmarkinga so nenehne izboljšave oziroma spremembe, do katerih pa 
pridemo le, če v primerjavi z boljšimi praksami pridobljene ugotovitve dejansko 
udejanimo. Za uveljavljane sprememb je v osnovi najprej potrebna udeležba, podpora in 
predanost managementa, in poleg managementa tudi vseh nižjih ravni vodenja podjetja, saj 
je le tako mogoče pričakovati učinek sprememb, ki smo ga načrtovali. Namreč, proces 
uvajanja sprememb ni nekaj, kar je možno delegirati s pozicije položaja ali formalne moči. 
Tako kot s strateškimi cilji, morajo biti z aktivnostmi za uvajanje sprememb seznanjeni vsi 
zaposleni, čeprav se zaradi njih strateški cilji bistveno ne spremenijo. Vendar pa mora biti 
zaposelnim jasno, kaj se v podjetju dogaja in zakaj. 
 
Spremembe, s katerimi odpravljamo z benchmarkingom ugotovljeno vrzel oziroma 
razkorak, pomenijo spremembe, ki zadevajo predvsem zaposlene v podjetju in največkrat 
povzročajo trenja. Več sprememb je potrebno za podjetje, ko ima prebleme, kot takrat, ko 
mu gre dobro. Vendar pa izkušnje kažejo ravno nasprotno sliko. Namreč, težje, z večjim 
odporom in bolj boleče je spremembe mogoče vpeljati, ko je podjetje že v krizi.   
 
Na osnovi ugotovitev benchmarkinške raziskave podjetje sestavi akcijski načrt, in sicer za 
vsak pričakovani rezultat, ki pomeni zmanšanje ali celo odpravo razkoraka oziroma vrzeli, 
posebej. Pri tem določi, katere dejavnosti morajo biti izvedene za dosego cilja, do kdaj in 
kdo je za njihovo izvedbo odgovoren (Antončič, 1996, str. 27). 
 
Vendar pa to ni konec procesa. Namreč, kot je razvidno s slike, kjer prikazujemo celotni 
proces benchmarkinga, vidimo, da je proces povezan v krog. Le to pa pomeni, da mora 
podjetje neprestano težiti za tem, da je najboljše na trgu, da je vodilno, da ima najboljšo 
prakso in na sploh k nenehnemu napredovanju in zagotavljanju konkurenčne prednosti. 
 

 
7. PRIKAZ IZVAJANJA PROCESA BENCHMARKINGA KORAK ZA 

 KORAKOM V PODJETJU X 
     
 
 7.1. Predstavitev podjetja X 
  
 

Pri prikazu izvajanja benchmarkinga si bomo pomagali z namišljenim podjetjem X, 
povzeto po Chang, Kelly (1995). Podjetje X se ukvarja s proizvodnjo hladilnih naprav. 
Približno 60 procentov proizvodnje je namenjeno za gospodinjstva in manjša podjetja, 
dočim je 40 procentov proizvodnje namenjeno za kamione. V tej prevozni industriji si je 
podjetje X, z unikatno tehnologijo, že ustvarilo spoštovan položaj, kot dobavitelj za 
hladilne tovornjake ter vlečne kamione.  
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   Odgovorne naloge proizvodnega oddelka se delijo na tri glavna področja: 
 

 Proizvodnja podvozja motornega vozila, ki je odgovorno za proizvodnjo 
komponent podvozja ter njihovega skladiščenja; 
 Vgradnja (instalacija) komponent, kjer se vgradijo potrebne komponente ter 

izvede žična instalacija; 
 Monotoring (kontrola) končnih izdelkov. 

 
Poleg navedenih nalog, pa ima proizvodni oddelek še nalogo nabave potrebnih sestavin pri 
zunanjih dobaviteljih elektronskih proizvodov ter nalogo nadzora nad proizvodi, ko gredo 
le-ti od skladišča do končne, določene destinacije. 
 
V podjetju X je vsako delovno področje organizirano v delovne skupine oziroma time, ki 
so odgovorni za postavitev in hkrati doseganje določenih ciljev ter povečanje in pravilno 
vodenje delovnih procesov. Nadzorniki delovnih področij obvladujejo vse notranje akcije 
med posameznimi timi, kot so na primer koordinacija, načrtovanje in druge. 
 
Rezultati proizvodnega oddelka so zelo dobri in v treh letih je bilo moč zaslediti trend rasti, 
kateremu je sledilo še izboljšanje produktne linije ter namestitev nove opreme. Kot 
delovna skupina so dosegli proces nenehne izboljšave in so mnenja, da so dosegli 
maksimalni nivo delovanja. V ničemer ne vidijo možnosti, kako bi v prihodnosti sploh še 
lahko izboljšali kvaliteto.  Kljub temu, da so uspeli izboljšati določene procese in da so le-
ti dali boljše rezultate, so se ti dosežki kazali kot izredno majhno napredovanje. Skupino je 
preveval občutek, da so izkoristili vse možne načine izboljšave, kljub temu da so vedeli, da 
mora obstajati še kaj več. Po mnogih diskusijah, so prišli do spoznanja, da bi  s primerjavo 
z ostalimi organizacijami lahko prišli do novih idej za izboljšanje že tako dobrega dela. 
Odločili so se za proces benchmarkinga.    
 
Sedaj si pobližje oglejmo, kako so se tega lotili. 
 
 
7.2.  Prikaz procesa benchmarkinga po korakih 

 
 

1. KORAK: Identificirati KAJ bomo primerjali s procesom benchmarkinga 
 

Kot smo že dejali, je benchmarking lahko močno pogojno kolo za doseganje visoke stopnje 
poslovanja, vendar pa je lahko ta proces tudi draga investicija, ki nam da majhne rezultate, 
če proces benchmarkinga ni do potankosti planiran ter organiziran. 
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Zato je potrebno da (Chang, Kelly, 1995, str. 21): 
 

 opredelimo cilje benchmarkinga; 
 določimo koga se tiče oziroma kdo je vpleten v sam proces; 
 razmisliti o ciljih; 
 postaviti meje; 
 dogovoriti se o procesu benchmarkinga ter ga tudi pravilno izvajati. 

 
Podjetje X se je odločilo, da se bo procesa benchmarkinga lotilo za končni monotoring 
oziroma za kontolo procesa. Potrebno so nadgradili opremo, poskrbeli da imajo vsi 
vpleteni v proces ustrezno znanje in se lotili izboljšave kvalitete njihovega dela. Toda kljub 
vsemu so iskali načine, kako izboljšati nivo delovanja nad stopnjo že obstoječega. Njihov 
cilj je, da bi imeli najbolj usposabljen končni proces kontrolinga v proizvodnji. To jih je 
pripeljalo k ugotovitvi, da so porabili že vse možne ideje, kako izboljšati trenutni proces. 
 
Stopnja, ko ne vemo kako izboljšati že obstoječi proces, kot na primer v podjetju X,  
predstavlja najboljši možni trenutek, da poizkusimo s procesom benchmarkinga. Le-ta nam 
namreč lahko pomaga s širšimi in po možnosti popolnoma drugačnimi perspektivami. 
 
Ko smo se odločili za benchmarking, se odločimo tudi o cilju. Tu moramo biti pozorni, da 
le-tega ne zastavimo preširoko ali preozko. Namreč, če je cilj postavljen preširoko, nam ga 
mogoče ne bo uspelo doseči, ali pa le-ta ne bo dovolj učinkovit. Če pa cilj postavimo 
preozko, lahko zgrešimo sam namen izboljševanja.  
 
V podjetju X, so se pri tej točki osredotočili na cilj, da bodo primerjali instalacijo kontrolne 
plošče. Namreč, za ta cilj so se odločili, ker so se pred kratkim soočili s problemom slabe, 
ohlapne povezave. Tu so se naslonili na informacijo, da v vinogradniški industriji 
preizkušajo novo opremo za kontrolo in monotoring, zato so si želeli tudi sami čimprej 
preizkusiti to noviteto. Ta cilj se jim ni zdel ne preozek in ne preširok. Vendar pa se je 
pojavilo vprašanje, kje začeti in kje končati, z drugo besedo, kako se naloge lotiti in kje 
postaviti mejo. 
 
Znano je namreč, da bolj kot smo natančni pri postavljanju meja, bolj uspešni bomo pri 
izpopolnjevanju procesa. S tem načinom ostanemo bolj osredotočeni, postavimo si načrte 
in smo na poti primerjanja uspešni. 
 
Podjetje X se je odločilo, da bodo za začetno točko procesa vzeli trenutek, ko bo nadzorna 
plošča še v njihovih rokah, dočim bo zanje končna točka trenutek, ko bo ta plošča 
sestavljena oziroma pripravljena za uporabo. 
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Na koncu prvega koraka, so v podjetju X, izdelali tudi graf samega postopka procesa 
primerjave. Ta graf služi kot slika posameznih nalog v procesu in hkrati pomaga definirati 
sam proces. Po navadi je ta graf oziroma slika (kot primer glej Sliko 6) sestavljena iz 
posameznih simbolov in sicer: 
 
 
 
                 
                              
 
Začetek/konec    Točka odločitve            Korak/aktivnost        Povezava med koraki 
 

 
Slika 6: Prikaz procesa v grafu 
 
 
             
            Ne  
              Da 
 
 
                Da 
                   Ne 
 
 
                             
                Ne                              Da 
 
 
 
Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 30. 
 

 
2. KORAK: Oblikovanje BENCHMARKINŠKEGA TIMA 

 
Po odločitvi, kaj bomo primerjali, se je potrebno še odločiti, kdo bo sodeloval v 
benchmarkinškemu timu. To seveda ne pomeni, da benchmarking ne moremo izvajati 
individualno, vendar so najboljši rezultati največkrat posledica dobro ograniziranih in 
izkušenih timov. 

 
Zavedati se moramo, da je zelo pomembno, da management podjetja aktivno sodeluje z   
benchmarkinškim timom, ali vsaj, da pooblastijo posameznike v timu za določene naloge.  

  A

Začetek korak korak korak korak 

korak korak korak korak 

korak korak korak Konec
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Poleg tega, je potrebno v proces benchmarkinga vključiti tudi zaposlene v podjetju. Le-ti 
namreč zelo dobro vedo, kako delo poteka in imajo veliko praktičnih izkušenj. Poleg teh, 
pa je potrebno v proces benchmarkinga vključiti tudi zaposlene, ki so zanj zainteresirani in 
imajo potrebno znanje , kaj se dogaja zunaj meja samega procesa.  
 
Tu se srečujemo s pojmoma notranji dobavitelji ter notranji kupci, ki igrajo zelo 
pomembno vlogo v procesu benchmarkinga. Pod pojmom notranji dobavitelji razumemo 
zaposlene v podjetju, ki dobavljajo proizvode, informacije, storitve ali kakršnokoli drugo 
pomembno sestavino za proces. Notranji kupci pa so zaposleni, ki sprejemajo proizvode, 
storitve ali druge rezulate, kot posledica procesa. Oboji imajo določene potrebe in 
pričakovanja, kar je pametno vzeti v razmislek, ko se odločimo za benchmarking. 
 
Glede na ocene, narejene v začetku devedesetih let, je razvidno, da je približno 81 
procentov benchmarkinških timov sestavljeno od štirih od osem oseb.  Vsi člani tima, naj 
bi opredelili približen čas, ki ga nameravajo porabiti v procesu benchmarkinga in po 
raziskavah naj bi le ta segal od 10 do 25 procentov celotnega časa. Vendar pa je za 
izboljšanje rezultatov benchmarkinga potrebno ta procent aktivnosti še zvišati.  

 
V sliki 7 prikazujemo vrsto delovnih ljudi, kot možne člane benchmarkinškega tima . 

 
Slika 7: Najpogostejši člani benchmarkingškega tima (N=38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vir: Bendell, Boulter, Kerry, 1997, str. 173. 
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Benchmarkinški tim, v podjetju X, je sestavljen iz petih članov. Tu je nadzornik 
proizvodnje, ki ima nalogo popolnega odločanja v benchmarkingu, starejši član iz področja 
monotoringa, ki je pri podjetju že šest let in je tudi član skupine za izboljšavo kvalitete, 
mlajši član podjetja X, ki je relativno novi zaposleni na področju monitoringa, članica, ki 
je pred kratkim napredovala iz logistike na področje monitoringa in ki je ravno zaključila z 
uspešnim šolanjem na tem področju in v določenem pogledu predstavlja končnega kupca v 
samem procesu ter zadnji član benchmarkinškega tima podjetja X, ki je do predkratkim 
deloval na področju monitoringa in občasno še vedno deluje, ko skupina potrebuje 
podporo. Njegova naloga je poleg podpore tudi prikaz z vidika notranjih dobaviteljev. 

  
 
 3. KORAK: Odločitev S KOM se bomo primerjali, se pravi določitev  

             BENCHMARKINŠKIH PARTNERJEV 
 

Na tej točki, želi podjetje X najti organizacije, ki so poznane kot najboljše, in s katerimi se 
seveda lahko primerja. Tu se lahko opredelimo za notranje, konkurenčne, nekonkurenčne 
organizacije ali pa za najboljše oganizacije od najboljših. 
 
Za notranje organizacije, kot benchmarkinške partnerje, smatramo določeno področje 
znotraj naše organizacije, ki je poznana po svojih izrednih dosežkih, ali pa je sama imela 
podoben problem, kot je naš in ki ga je tudi uspešno rešila. Ker je konkurenčno podjetje 
eno najtežjih benchmarkinških partnerjev, zaradi težko pridobljenih informacij ter 
nenaklonjenosti k sodelovanju, se dostikrat obračamo raje k organizacijam, ki nam niso 
neposredni konkurent. Velikokrat namreč lahko zasledimo podobne procese, kot jih 
uporabljamo sami, v popolnoma drugačnih vrstah organizacij. Za lep primer lahko namreč 
vzamemo računovodstvo v pravnem podjetju, ki se ne razlikuje dosti od računovodskih 
storitev v marketinških agencijah ali celo samih računovodskih servisih. Ko pa se, po 
dolgih in natančnih raziskavah odločimo primerjati s svetovno najboljšimi organizacijami, 
se moramo zavedati, da gre tu za primerjavo samo podobnih procesov. Pri tej stopnji ni 
pomembno, da gre za podobne organizacije, kot je naša, ampak, da gre za poznana, vodilna 
podjetja v svetu. 
 
V podjetju X je benchmarkinški tim vzel v ozir vse vrste možnih partnerjev in se na 
začetku osredotočil na notranji benchmarking. Namreč dobili so informacijo o novitetah in 
novih dosežkih njihovega podjetja, ki je lociran v drugi regiji. Podatki, ki so jih dobili, so 
kazali boljše rezultate kot so jih dosegali sami, zato so se odločili, da se bodo podrobneje 
lotili procesa, ki ga uporabljajo v tem podjetju. Kmalu pa so se zedinili, da bi bilo dobro, 
da bi se obrnili tudi k višjim dosežkom, saj je njihov cilj dejansko ta, da bi postali najboljši 
na tem področju. Tim je poskušal kontaktirati najbližje konkurente, vendar le-ti niso bili 
pripravljeni sodelovati. Končno so se odločili, da se bodo primerjali z najboljšim podjetjem 
na svetovni ravni in sicer s svetovno znanim elektronskim podjetjem.   
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4. KORAK: To je stopnja  ZBIRANJA IN ANALIZE INFORMACIJ 
 

Potrebne informacije za benchmarking po navadi pridobivamo iz treh glavnih virov 
(Chang, Kelly, 1995, str. 55): 
 

  notranji viri: pretekle raziskave znotraj podjetja, študije o proizvodih, poročila o  
     raziskavah in razvoju, ocena trga in kupcev, strokovna ocena managementa; 
 javni viri; 
 viri drugih organizacij: ta del je najzanimivejši del v procesu benchmarkinga. 

Namreč tu gre za dejansko odkrivanje novih idej. Pri tem moramo biti pozorni na  
natančno opazovanje. 

 
Zadnjo podano vrsto virov- viri drugih organizacij, je smiselno pridobivati na dva načina in 
sicer s pomočjo vprašalnika ter z dejanskim obiskom organizacij, s katerimi se imamo 
namen primerjati.  
 
Uporaba vprašalnika 
 
Ko se odločimo za pridobivanje potrebnih informacij preko vprašalnika moramo zagotoviti 
naslednje: 
 

 anonimnost vprašanih; 
 vprašalnik naj bi bil pripravljen in preizkušan v lastnem podjetju; 
 zagotavljal naj bi odprte ter javne informacije ter 
 da je vprašalnik, kot neke vrsta predpriprava k samem obisku drugih organizacij. 

 
Sestava vprašalnika 
 
Pri sami sestavi vprašalnika moramo biti pozorni na sledeče: 
 

  potrebno je vključiti podrobne definicije posameznih procesov (opis, delovne 
naloge procesa, problemi ter skrbi, ki se nanašajo na določen proces); 
 vključiti je potrebno tudi način oziroma metodo merjenja procesa in hkrati 

prikazati tekoče mere izvajanja (kvaliteta, čas, stroški …); 
 potrebno se je osredotočiti na proces izboljšave, glede na cilje, katere smo si 

postavili s pomočjo benchmarkinga (katere vrste, kako, stroški glede na najboljši 
možen rezultat, tehnični problemi); 
 ter določiti področja podpore oziroma pomoči za sam proces (treningi, metode, 

tehnologija, lastnosti ter izkušnje zaposlenih). 
 

Podjetje X razmišlja sledeče: Če sestavimo vprašalnik, ga lahko predhodno pošljemo 
dvema ali večim podjetjem, katere imamo namen obiskati. S tem dejanjem bi si prihranili 
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veliko časa, saj se nam ne bi bilo potrebo posebej ukvarjati s pridobivanjem oziroma 
zbiranjem osnovnih informacij, ampak bi se lahko do dobra razgledali na okoli. Posledično 
bi se osredotočili na tista področja, ki nas zanimajo in s tem postavljali za nas pomembna 
vprašanja. 
 
Obisk ciljnih organizacij 
 
Pred samim obiskom organizacij, s katerimi se podjetje hoče primerjati, je prav tako 
potrebna priprava. Potrebno je preučiti sledeče (Chang, Kelly, 1995, str. 59-60): 
 

  organizacijsko klimo (uradno ter neuradno, način komuniciranja); 
 koliko zaposlenih bo obiskalo ciljno podjetje (celoten benchmarkinški tim, izbrani 
člani in če, kdo od njih, člani managementa); 
 kako bo bil obisk podjetja voden (sestanki; več manjših ali en daljši, manjše 

skupine ali individualni intervjuji); 
 kdo bo delal zapisnik in kako (koliko dolgo se bomo zadrževali v obiskanem 

podjetju, kdo bo vodil oziroma usmerjal sestanek). 
 
 

 Slika 8: Zbiranje in kroženje informacij 
 

 
        Vprašalnik 
     obisk podjetja 
 

 
 
           Podjetje                Podjetje   
   A           B 
 
 
       
       Informacije 
 
 

 Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 60. 
 
 

S pomočjo zbranih informacij je podjetje X prišlo do ugotovitve, da eno izmed podjetji, s 
katerimi se je primerjalo, pri svojih procesih uporablja neko novo tehnologijo, za katero pa 
podjetje X še slišalo ni. To je primerjanemu podjetju dajalo visoko prednost, pri končnih 
rezultatih, v primerjavi s podjetjem X. Benchmarkinški tim se je razveselil novih 
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ugotovitev in v spoznavanju oziroma implementaciji nove tehnologije vidijo nove 
možnosti za izboljšavo.  
 
Do sedaj smo, z različnimi metodami zbiranja, prišli do vrsto različnih informacij, katere 
pa se nam kopičijo kot gore papirja na mizi. Ena izmed najboljših metod za analizo 
pridobljenih informacij je, da le-te zberemo oziroma uvrstimo v določene grafe. Namreč 
skozi graf ali sliko lahko le-te lažje analiziramo ter razlagamo. Lep primer prikazujemo v 
Sliki 9. 

 
Slika 9: Prikaz zbranih informacij s pomočjo grafa 
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 Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 67. 
 

Vendar se moramo zavedati, da so razne razpredelnice ter grafi le še eden od korakov  rasti 
in razvoja v procesu benchmarkinga. Šele z mnogimi teorijami ter metodami bomo lahko 
prišli do sržena problema, ki ga raziskujemo oziroma primerjamo. Toda kot že vemo, je 
ideja benchmarkinga ravno primerjava med procesi, ki jih uporabljamo sami ter procesi, ki 
jih uporabljajo organizacije na višjem nivoju delovanja. Primerjave ter grafi pa so le 
pripomočki pri pripravi ter uporabi novih standardov oziroma načinov delovanja. 
 
Po različnih primerjavah in analizah podatkov podjetja X s preostalimi organizacijami, so 
bili člani benchamrkinške skupine podjetja X presenečeni nad rezultati. Namreč spomnili 
so se, kako so pred procesom benchmarkinga trdili, da so se izboljšali do najvišje možne 
ravni ter da so izkoristili in izboljšali delovne procese do konca. Presenečeni so ugotovili, 
kako so se motili in koliko je še potenciala za izboljšanje proizvodnje oziroma samega 
poslovanja. 
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Poleg numeričnih podatkov, pa so tu še druge vrste informacij, ki jih ne moremo stlačiti v 
grafe ter razpredelnice, pa so kljub temu zelo pomembne informacije v procesu 
benchmarkinga. Zelo pomembno se je osredotočiti in raziskati tudi na primer politiko 
podjetja, filozofijo ter uporabljene pristope, tehnološke procese, delovanje managementa in 
podobno. 

 
 

5. KORAK: Postaviti si moramo CILJE ter IZPELJATI proces benchmarkinga s pomočjo  
          AKCIJSKEGA PLANA 
 
Cilji naj bi predstavljali resnično zaželjeno stanje, katerega si želimo oziroma skušamo 
doseči. Cilji naj bi bili realistični , dosegljivi, taki, da jih je moč izmeriti, morajo imeti svoj 
začetek in svoj konec ter seveda morajo imeti podporo.  
 
In ko določimo le-te, se lotimo izvedbe procesa benchmarkinga. Toda kako? Z uporabo ali 
izdelavo akcijskega načrta. Najprej moramo opredeliti delovne naloge, kdo bo zanje 
odgovoren, določiti moramo datum začetka ter konca, ko so naloge končane. Poleg tega je 
pomembno preučiti še ocenjeno trajanje ter stroške, ki so povezani z določenimi nalogami. 
Akcijski načrt lahko izgleda tako, kot ga prikazujemo v Preglednici 5: 
 
 
Preglednica 5: Akcijski načrt 

 
 
Delovne naloge Odgovorni član- i Datum (začetek/ konec) Trajanje Ocenjeni stroški
1.  M.  1/10- 30/10 1 mesec € 5. 000 
2. Mr.  1/10- 7/10 35 ur € 600 
3. … … … … 

 
 
 Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 80. 

 
 

Poleg akcijskega načrta, je potrebno vedno narediti še plan B, tako imenovan možni 
oziroma naključni načrt. Slednjega vedno pripravimo za primer, ko se nam zalomi pri 
akcijskem načrtu oziroma, ko je med izdelavo le-tega potrebno nekaj spremeniti ali 
popraviti. Naš naključni načrt prikazujemo v Sliki 10. 
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Slika 10: Možni oziroma naključni načrt  
 
 
  
                                              Korak iz akcijskega načrta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Podkorak   Podkorak   Podkorak        
 
 
 
       Kaj gre lahko narobe?                                                          

 
 
 
 
 
 
  
 itd.         itd.                                                         itd.                   itd. 
 
 
 
 
         Kaj bi vi      Kaj bi vi 
         naredili?      naredili? 
        
 
        
 Vir: Chang, Kelly, 1995, str. 81.     
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Pojavljajo pa se nam tudi vprašanja kot so (Chang, Kelly, 1995, str. 82):  
 

  Katere grožnje oziroma problemi se lahko pojavijo? 
  Kako se soočiti z njimi in kako jih odpraviti? 
  Kaj lahko storimo, da preprečimo njihov nastanek? 

 
Po vzpostavitvi akcijskega načrta, se vsi navajajo na nove spremembe, naj si bo to nova 
tehnologija, nova oprema, izboljšana politika v podjetju…  Naši cilji ter akcijski načrt je  
temeljito pripravljen. Da pa bi ohranili proces benchmarkinga živega, moramo paziti, da 
tudi v nadaljnje sledimo spremembam in da nam sam proces benchmarkinga preide v 
navado. 
 
Veliko organizacij vidi smoter oziroma pomoč v tem, da izdajajo publikacije o napredku 
procesa, kjer lahko brez večjih problemov kontrolirajo uspehe benchmarkinških naporov. S 
temi publikacijami skrbijo za ažurno informiranje ljudi, ki so povezani s tem procesom. 
Poleg publikacij samih pa sklicujejo tudi sestanke, kjer se, direktno povezani ljudje s 
procesom, pogovarjajo o določenem napredku ter o nadaljnih možnostih za napredek. 
 
Benchmarkinska skupina v podjetju X je prav tako poskrbela za poročila o procesu 
benchmarkinga, ki jih pripravljajo elektronsko. V njih samih prikazujejo določene 
pridobitve, kot tudi nenehne spremembe in posodobitve. Člani so se tudi dogovorili o 
enkrat tedenskih sestankih, kjer naj bi prediskutirali posebne teme, ki bi se pojavile. Za 
ostale zaposlene so pripravili prezentacijo, ki je vsebovala krajši opis procesa ter vse 
pridobitve in uspehe, ki so jih dosegli z uporabo benchmarkinga. 
 
Vendar se člani zavedajo, da s tem proces benchmarkinga ni končan in so se dogovorili, da 
bodo čez leto dni postopek ponovili. S tem se bodo lahko prepričali, ali lahko proces še 
izboljšajo in ali lahko pridejo do še boljših rezultatov kot doslej.  Namreč zavedajo se, da 
so prehodili dolgo pot in da bodo pred konkurenco edino le, če bodo ta proces nadaljevali. 
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 SKLEP 
 
 

Okolje podjetij se stalno spreminja in razvija. Spremembe in nenehni razvoj sta hkrati 
vzrok in posledica boja za obstanek podjetij in boja za prevlado na trgu. Tako je 
benchmarking v teh burnih poslovnih časih dobil svoje mesto v poslovno-organizacijski  
znanosti.  
 
Lep primer je podjetje Xerox, ki se je ob svoji rasti in prevladi na trgu v 70-ih srečalo s 
prodornimi japonskimi proizvajalci kopirnih strojev. Primerjali so operacijske zmogljivosti 
in lastnosti tako svojih kot tudi konkurenčnih izdelkov. Leta 1983 si je Xerox postavil 
glavni cilj doseči vodilni položaj predvsem s kakovostjo svojih izdelkov in storitev. Pri 
doseganju tega cilja so bili v središču pozornosti proces popolnega obvladovanja 
kakovosti, sodelovanja zaposlenih in benchmarking. Želeli so postati boljši od 
konkurentov, zato so iskali najboljše prakse za primerjavo tudi zunaj svoje panoge. Na 
mnogih področjih so z benchmarkingom postali vodilni in vzor za druga podjetja. 
 
Kljub temu, da je benchmarking primeren tako za velika kot za majhna podjetja, so 
benchmarking na začetku uporabljale predvsem velike korporacije, ki so imele dovolj 
sredstev in kadrov za njegovo izvajanje. Dandanes se procesa benchmarkinga poslužujejo 
tudi mala podjetja in to predvsem preko procesa sodelovanja. To je tako imenovana mreža 
malih podjetij, kjer mala podjetja s skupnimi interesi nastopajo kot enoten subjekt na trgu 
benchmarkinga. 
 
Benchmarking je dokaj mlada managerska tehnika, ki omogoča podjetjem, da skozi 
primerjanje z ostalimi podjetji določijo svoj položaj v panogi oziroma na tržišču. Hkrati 
nam benchmarking omogoča stalno kontrolo napredovanja in spremljanja drugih, kar se 
odraža v večji motiviranosti za uresničitev zadanih sprememb. Neprestana in sistematična 
uporaba benchmarkinga omogoča podjetju, da filozofijo nenehnega izboljševanja vgradi v 
svojo kulturo.  
 
Koristi, ki jih podjetjem nudi benchmarking se kažejo predvsem v možnosti primerjave z 
drugimi podjetji in v uvajanju nenehnih izboljšav v podjetje, če se le to želi približati ali 
celo prehiteti najboljša podjetja. Če želimo, da bo benchmarking uspešen, mora temeljiti na 
medsebojnem odnosu med partnerji, ki skušajo ustvariti situacijo, v kateri vsi udeleženci 
najdejo svoje koristi. V tem primeru govorimo o tako imenovani '' dobim-dobiš'' situaciji. 
 
V teoriji in praksi delimo benchmarking glede na čas nastanka, in sicer na razstavljanje 
izdelkov, procesni, strateški ter globalni benchmarking.  Drug način delitve benchmarkinga 
je odvisen od primerjanih podjetij, ki so neposredno vpletena v proces benchmarkinga. Tu 
ločimo interni, konkurenčni, funkcijski ter splošni benchmarking. Interni benchmarking 
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velja za najpreprostejšo obliko. Usmerjen je v raziskovanje in izboljšanje notranjega okolja 
podjetja. Z njim tudi skušamo minimizirati stroške projekta benchmarkinga. Pri 
konkurenčnem benchmarkingu gre predvsem za preučevanje bližnjega zunanjega okolja 
podjetja oziroma neposrednih konkurentov v določenem poslovnem okolju. Funkcijski in 
splošni benchmarking predstavljata najkompleksnejšo obliko primerjave. V obeh primerih 
gre namreč za primerjanje z najboljšimi. Pri funkcijskem benchmarkingu gre za primerjavo 
z najboljšimi podjetji v posameznih panogah, medtem ko gre pri splošnem benchmarkingu 
za primerjavo z najboljšimi podjetji na svetu. 
 
 
 
Pri vpeljavi procesa benchmarkinga mora biti povdarek benchmarkinga tako v njegovi 
pripravljalni fazi, kot tudi v fazi njegovega izvajanja. Ko se podjetja odločijo za vpeljavo 
benchmarkinga je izrednega pomena podpora managementa, sestava benchmarkinškega 
tima, s člani, ki imajo različna znanja in izkušnje. Model oziroma proces benchmarkinga je 
sestavljen iz določitve predmeta benchmarkinške analize, določitev benchmarkinškega 
tima, izbora primerjanjih podjetij, zbiranja podatkov, njihove analize, implementacije 
potrebnih akcij ter pregleda nad doseženimi rezultati, katerih posledica naj bi bile 
izboljšave  v podjetju. Prednost takega modela je v tem, da omogoča podjetju logično in 
sistematično odkrivanje razlik v primerjavi z izbranimi benchmarkinškimi partnerji. Tako 
podjetje je učeča se organizacija, ki je odprta za sprejemanje novih znanj in novih 
pogledov, ki jih mora za svoj obstoj in nadaljni razvoj anticipirati v svojo poslovno 
filozofijo. 
 
Slovenska podjetja v primerjavi s tujimi uporabljajo benchmarking kot sodobno 
managersko orodje v relativno majhnem obsegu. Kjub temu lahko omenimo določena 
pozitivna gibanja, ki lahko pripomorejo k večji uporabi le-tega. Namreč v prihodnosti 
lahko pričakujemo večjo stopnjo in uporabo benchmarkinga, predvsem kot posledico 
uvajanja projekta ''Zunanji benchmarking'' ministrstva za gospodarstvo (Mlakar, 2000), saj 
sta med glavnimi cilji projekta tudi seznanitev podjetij s samim pristopom ter promocija 
benchmarkinga v slovenskih podjetjih.  
 
Končno bi rada ponovila le, da je proces benchmarkinga raziskovanje in prilagajanje 
novega in inovativnega dela, za izboljšanje splošne organizacijske uspešnosti. Hkrati je ta 
proces tudi nenehno učenje ter postavljanje novih ciljev in novih idej. 
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