7. december 2018
Sporočilo za javnost

Potres pri Knežaku 5. 12. 2018
V sredo, 5. 12. 2018, je ob 17.23 zmerno močno streslo v jugozahodni Sloveniji. Potres z magnitudo
3,4 se je zgodil na globini 16 km z nadžariščem 4 km vzhodno od vasi Jurišče, njegovi učinki pa so po
preliminarnih podatkih dosegli intenziteto IV-V po Evropski potresni lestvici EMS-98.

Prebivalci so potres množično čutili v
jugozahodni in osrednji Sloveniji, pa tudi zunaj
meja države, na Hrvaškem in v Italiji. Do
naslednjega dne smo prejeli preko 1500
izpolnjenih vprašalnikov o učinkih potresa.
Na sliki na levi je prikaz števila izpolnjenih
vprašalnikov po občinah, normiranega
relativno glede na število prebivalcev v
posamezni občini.
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V bližini nadžarišča sredinega potresa smo v preteklosti že zabeležili močnejše potrese. V spodnji
tabeli in na sliki je prikazanih nekaj zadnjih potresov, katerih učinki so dosegli intenziteto V po EMS-98
ali več. Podrobneje so opisani v revijah Ujma in Potresi v letu.

Na sliki, ki prikazuje pretekle potrese, je
nadžarišče tokratnega potresa označeno z
rdečim križcem.

Število prispelih vprašalnikov v minuti
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Odziv prebivalcev takoj po potresu je bil
izredno hiter. V prvi uri po potresu so izpolnili
že preko tisoč vprašalnikov. Iz grafa na desni,
ki prikazuje število izpolnjenih vprašalnikov v
minuti je vidno, da so večino obvestil poslali
že v prvih nekaj minutah. Po dobrih desetih
minutah je hitrost vpisa novih izpolnjenih
vprašalnikov v bazo nekoliko upadla, kasneje
pa je ponovno narasla.
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Število ogledov spletne strani 'ZADNJI POTRESI' v intervalih po 10 sekund
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V približno enakem času je bila tudi spletna
stran s tabelo zadnjih potresov težje
dosegljiva. To je vidno na spodnji desni sliki,
ki prikazuje število ogledov spletne strani v
deset sekundnih intervalih. V prvi uri smo
zabeležili preko 10.000 obiskov spletne strani,
do konca dneva pa celo preko 25.000.
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