Slavko Sveticic izginil na
Gasebrumu IV (7925 m)
Sveticic je poskusil sam preplezati izredno tezavno za·
hodno steno •Zadnjic so govorili znjim 4dni po odhodu
Vodja slovenske alpinisticne odprave v zahodno steno Gasebruma IV
Tomaz Jamnik se je iz Pakistana oglasH s slabimi novicami. Glavni
cHj odprave je bil solo vzpon Slavka Svetieiea prek izredno teiavne
zahodne stene Gasebruma 4 (7925 m). Iz baze je odsel15. junija, 19.
junija pa so zadnjic vzpostavili radijsko zvezo z njim. Dan kasneje so
ga ciani korejske odprave, ki se vzpenjajo na isto goro po SZ grebenu,
se videli sestopati, kasneje pa ga navkljub iskanju s helikopterjem in
pregledovanju stene s teleskopom ni videl nihee vee.
" da bo pocakal
Odprava, ki jo je eden najbolj~ih Vseeno se je odlocil,
slovenskih alpinistov Slavko Sveticic
nacrtoval ze nekaj let, se je zacela po
nacrtih. V bazo so prim 3. 6. Sveti
cic je takoj zacel z aklimatizaeijskimi
vzponi. 10. 6. je po SZ grebenu pripIe
zal do vi~ine 6500 metrov in si tam
I uredil depo s hrano in opremo, ki bi
mu pomagala med sestopom po uspe
snem vzponu.
15. junija je odsel iz baze in nasle
dnji dan vstopil v zahodno steno. Pr
vic je bivakiral na visini 6400 m, dru
gic pa na visini 7000 m. 18. 6. je bila
stena zjutraj nekoliko zasnezena, zato
je cakal do devetih, ko v steno posije
sonee. Vendar pa je imel smolo, saj
je ravno takrat steno prekrila megla.
V slabih razmerah in krusljivi skali
mu je uspelo preplezati Ie 50 metrov,
nato paje sestopil nazaj do bivaka.Na
slednjo noc je zacelo sneziti, tako da
so postale razmere v steni zelo slabe.

se en dan, saj je najtezji del stene ze
prepiezai. 19. 6. popoldne se je vreme
izboljsalo. Sveticic je ob sestih zvecer
sporocil, da ima vso opremo mokro in
da bo naslednji dan sestopii. Naslednji
dan vodji odprave Tomazu Jamniku ni
vee uspelo vzpostaviti radijske zveze.
Vreme je bilo dopoldne se slabo, ob
15. uri pa so spet videli goro in takrat
so Korejci zadnjic vide Ii Sveticica, ki je
sestopai.
Ciani nase odprave - v n]e] sta
bila poleg Jamnika in SvetiCica se
Jure Oblak in Milenko Zver - so ca
kaIi v baznem taboru do 30. junija. V
tern casu je bilo tudi nekaj lepih dni,
vendar 0 Sveticicu ni bilo nobenega
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sledu. Steno so z daljnogledi preisko
vaIi tudi Korejei, ki se vzpenjajo po SZ
grebenu, pa tudi niso nieesar opazili.
Vodja nase odprave Tomaz Jamnik se
je iz baze povzpel pod vstop v steno
(5600 m), a ni nasel nobenih sledi.
Ker je stena preeej pregledna, za
dnjic pa so SvetiCica videIi 20. junija, so
30. 6. ciani nase odprave izgubili vsako
upanje in odsIi iz baznega tabora. (M. P.)
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