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1 ANALIZA ČASOVNIH VRST 

Časovna vrsta je časovno urejeno zaporedje številčnih podatkov, ki izražajo vrednost neke 
spremenljivke. Podatki so navadno izmerjeni v enakih časovnih intervalih, npr. vsak mesec, 
vsako četrtletje, vsako leto. Na Statističnem uradu se srečujemo z mesečnimi, četrtletnimi, 
letnimi in tudi z večletnimi časovnimi vrstami. 
Področje statistike, ki preučuje časovne vrste, se imenuje analiza časovnih vrst. Cilji analize 
časovnih vrst so opis, razlaga, napovedovanje, nadzor pojava. Eno najpreprostejših in 
najpomembnejših orodij za analizo časovnih vrst je graf, saj na grafu vidimo, kaj se s podatki 
dogaja. Zanima nas tudi ozadje časovne vrste, to so vse informacije o časovni vrsti, ki jih 
imamo. 

2 DESEZONIRANJE 

Na časovno vrsto lahko vpliva več dejavnikov. Če je vpliv teh dejavnikov znan, ga lahko 
odstranimo in časovno vrsto opazujemo, ne da bi upoštevali vplivanje teh dejavnikov. 
V časovni vrsti lahko zelo pogosto opazimo t. i. vplive sezone, saj smo ljudje podvrženi 
različnim naravnim in socialnim ritmom (trajanje dneva, menjavanje letnih časov, počitnice …). 
Tudi dolžina večine mesecev in četrtletij se ponavlja iz leta v leto. 
V časovni vrsti lahko opazimo tudi t. i. vplive koledarja. Med te spadajo vpliv števila delovnih 
dni (vsak dan v tednu se v enem mesecu ponovi vsaj štirikrat, kak dan v tednu lahko tudi 
petkrat), vpliv prestopnega leta (če je leto prestopno, ima februar en dan več kot sicer), vpliv 
praznikov (nekateri prazniki so dela prosti dnevi), vpliv velike noči (v nekaj dneh pred veliko 
nočjo lahko zaznamo vpliv prihajajočega praznika, katerega datum ni vedno enak). 
Če iz časovne vrste odstranimo (ocenjene) vplive sezone in koledarja (če so značilni), dobimo t. 
i. desezonirano časovno vrsto. Ta postopek imenujemo desezoniranje. Z desezoniranjem 
podatke poenostavimo, da jih ustrezneje interpretiramo, saj sezonska nihanja lahko 
zameglijo druga pomembna gibanja. Rezultati desezoniranja so odvisni od programske opreme, 
metode in izbranega modela. Pri desezoniranju upoštevamo tudi smernice Evropskega 
statističnega sistema. 
 
Poznamo več programov za desezoniranje (JDemetra+, TRAMO/SEATS for Windows, 
X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program …) in tudi več metod za desezoniranje 
(TRAMO/SEATS, X-13ARIMA-SEATS …). Na Statističnem uradu uporabljamo za 
desezoniranje program JDemetra+, in sicer metodo TRAMO/SEATS. Program JDemetra+ je 
prosto dostopen na spletni strani https://github.com/jdemetra/jdemetra-app/releases/tag/v2.2.0. 
 
S programom postavimo model časovni vrsti. Lahko izberemo logaritemsko transformacijo, 
določimo osamelce, vplive koledarja, ARIMA-model … Pri izbiri modela si pomagamo z grafi, z 
avtokorelacijsko funkcijo, s spektri, z informacijskimi kriteriji, z raznimi statistikami ... Glede na 
izbrani model program razčleni časovno vrsto na komponento trend-cikel, sezonsko 
komponento in iregularno komponento. Če smo izbrali logaritemsko transformacijo, potem je 
časovna vrsta enaka produktu svojih komponent (multiplikativni model), sicer pa vsoti 
(aditivni model). Komponento trend-cikel sestavljajo trend (nekoliko poenostavljeno ga lahko 
definiramo kot dolgoročno gibanje povprečja časovne vrste; je precej gladek) in ciklična nihanja 
s periodo, daljšo od enega leta. Sezonsko komponento sestavljajo vplivi sezone in vplivi 
koledarja. Iregularno komponento pa sestavljajo slučajna nihanja (ta so približno normalno 
porazdeljena) in nekateri osamelci. 
 

https://github.com/jdemetra/jdemetra-app/releases/tag/v2.2.0
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Osamelci so večje spremembe vrednosti, ki v časovni vrsti še posebej izstopajo. Zato želimo 
vedeti, zakaj so se pojavili. Poznamo več tipov osamelcev, najpogostejši pa so aditivni 
osamelec (AO), prehodna sprememba (TC) in sprememba nivoja (LS). Pri aditivnem osamelcu 
se vpliv pozna pri enem podatku. Pri prehodni spremembi se vpliv najbolj pozna pri enem 
podatku, pri podatkih, ki sledijo, pa vse manj. Pri spremembi nivoja pa se zaradi vpliva spremeni 
nivo časovne vrste. Aditivni osamelci in prehodne spremembe spadajo v iregularno 
komponento, spremembe nivoja pa v komponento trend-cikel. 
 

 
 
Večino časovnih vrst desezoniramo direktno. To pomeni, da je za vsako tako časovno 
vrsto določen svoj model. Ker modeli med sabo niso povezani, morebitne povezave, ki 
obstajajo med originalnimi podatki v več časovnih vrstah, med rezultati desezoniranja 
teh časovnih vrst načeloma ne veljajo (veljajo samo v posebnih primerih). 
Za časovno vrsto, ki jo desezoniramo indirektno, pa rezultate desezoniranja 
preračunamo iz rezultatov desezoniranja drugih časovnih vrst. 
Primer: Imamo tri časovne vrste {𝑋𝑡}, {𝑌𝑡}, {𝑍𝑡}, za katere velja, da je ena vrsta vsota drugih 

dveh: 𝑍𝑡 = 𝑋𝑡 + 𝑌𝑡 za vsak 𝑡. Desezonirane podatke označimo 𝑆𝐴(𝑋𝑡), 𝑆𝐴(𝑌𝑡), 𝑆𝐴(𝑍𝑡) za vsak 𝑡. 
Direktno desezoniranje: načeloma je 𝑆𝐴(𝑍𝑡) ≠ 𝑆𝐴(𝑋𝑡) + 𝑆𝐴(𝑌𝑡) za vsak 𝑡. 
Indirektno desezoniranje: desezonirane podatke za {𝑍𝑡} izračunamo po naslednji formuli: 

𝑆𝐴(𝑍𝑡) ∶= 𝑆𝐴(𝑋𝑡) + 𝑆𝐴(𝑌𝑡) za vsak 𝑡. 
 
Vedno ko spremenimo originalne podatke (dodamo nov podatek, popravimo stare podatke), 
časovno vrsto znova desezoniramo. S temi podatki znova ocenimo parametre modela. Temu 
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načinu osveževanja rečemo delna sprotna prilagoditev. Sprememba v originalnih podatkih 
povzroči, da se nekoliko spremenijo tudi ocene parametrov modela in zato tudi rezultati 
desezoniranja vzdolž celotne časovne vrste. 
Modele podrobno pregledamo približno enkrat letno in pri tem upoštevamo časovno obdobje, ki 
nam je takrat na voljo. Če model spremenimo, si prizadevamo, da so spremembe čim manjše. V 
obdobju med podrobnima pregledoma model spremenimo samo, če statistike kažejo, da ni več 
dovolj dober. Do tega pride večinoma zaradi začasnega osamelca (to je osamelec, ki se pojavi 
na koncu časovne vrste in še ni dokončno vključen v model). 
Rezultati desezoniranja na koncu časovne vrste so manj zanesljivi kot drugi rezultati 
desezoniranja in se lahko z dodajanjem podatkov še precej spremenijo. Temu problemu 
rečemo problem končnih točk. Pri ocenah končnih točk v časovni vrsti namreč upoštevamo 
samo pretekle vrednosti: ko dobimo prihodnje vrednosti, pa ocene izboljšamo. Problem končnih 
točk je še posebej velik pri komponenti trend-cikel. 
 
Z uporabo ARIMA-modela, ki ga izbere TRAMO, dobimo napovedi originalnih podatkov in 
napake teh napovedi. 
 
Več o desezoniranju najdemo na spletni strani 
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/seasonal-adjustment_en. 

 

3 OBJAVLJANJE 

Objavljajo se lahko naslednji podatki: 
- originalni podatki; 
- desezonirani podatki = podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja (to so originalni 

podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja; vsebujejo komponento 
trend-cikel in iregularno komponento); 

- podatki z izločenimi vplivi koledarja (to so originalni podatki, iz katerih so odstranjeni 
vplivi koledarja; vsebujejo komponento trend-cikel, iregularno komponento in vplive 
sezone); 

- komponenta trend-cikel; 
- napovedi originalnih podatkov. 
Kateri podatki se objavljajo, je odvisno od področja. 

Vplive sezone in koledarja odstranimo iz časovne vrste le, če so značilni. Če v podatkih ne 

zaznamo vplivov sezone in koledarja, so originalna časovna vrsta, desezonirana časovna vrsta 

in časovna vrsta z izločenimi vplivi koledarja enake. Če so značilni samo vplivi sezone, vplivi 

koledarja pa niso značilni, potem odstranimo le vplive sezone. Torej sta enaki originalna 

časovna vrsta in časovna vrsta z izločenimi vplivi koledarja. 

Če primerjamo dve obdobji v isti časovni vrsti, potem imamo dve možnosti: če primerjamo isti 

obdobji dveh zaporednih let (npr. februar 2016 in februar 2015; januar 2016–maj 2016 in januar 

2015–maj 2015), uporabimo podatke z izločenimi vplivi koledarja; sicer (če npr. primerjamo 

februar 2016 in januar 2016) pa uporabimo pri primerjavah desezonirane podatke. 

Desezonirane podatke uporabimo tudi pri primerjavah obdobij iz različnih časovnih vrst (npr. 

indeks industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih za januar 2016 v Sloveniji in 

Avstraliji). 

 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/seasonal-adjustment_en

