Zgodilo se je v Sevnici…
Časovnica za Sevnico pomembnih datumov in dogodkov
Leto

Dogodek

1043

Hema Breže-Selška, vdova po savinjskem krajišniku Viljemu II., prepusti »posestvo
Rajhenburg ob Savi«, kamor je sodilo tudi območje Sevnice, salzburškemu nadškofu Balduinu.
S tem je postavljen temelj kasnejšega salzburškega ozemlja ob Savi.

1256

4. aprila v Sevnici podpisana listina o delitvi dediščine med koroškim vojvodom in gospodom
Kranjske, Ulrikom III. Spanheimskim, in njegovim bratom, salzburškim nadškofom Filipom.
Gre za najstarejšo omembo Sevnice - »Lyechtenwalde«.

1309

Sevnica se v najstarejšem znanem urbarju salzburške nadškofije za sevniški urad prvič omenja
kot trška naselbina s formalnopravnim statusom trga - »Wetzko civis in Lihtenwalde«.

1309

Grad Sevnica se prvič izrecno omenja kot »castellum Liehtenwalde«.

1323

25. julija prva omemba cerkve »chirchen ze Liechtenwald« in vikariatnega župnika v Sevnici
»Johanns pfarrer ze Liechtenwald«.

1381

7. januarja salzburški nadškof Pilgrim izda privilegijski red za Brežice in Sevnico.

1408

31. oktobra nadškof Sigismund podeli Sevnici nov privilegij.

1417

Izpričan patrocinij cerkve sv. Nikolaja »ad capellam sancti Nicolai in Lichtenwald«,
podružnice videmske župnije.

1420

V listini, nastali med 1420–1430, daje oglejski patriarh Ludovik občini Sevnica dovoljenje za
postavitev cerkve sv. Florijana.

1441

Prvič izpričan obstoj posebnega trškega sodnika.

1448

29. maja nastane za gospostvo Sevnica tretji poznani urbar.

1448

Prva omemba broda čez Savo med Sevnico in Radno.

1448

Prva omemba poznogotske cerkve sv. Matere božje v Šmarju.

1455

Salzburški nadškof Sigismund pri potrditvi sevniškega privilegija iz leta 1408 doda še sejem na
miklavževo.

1479

Z vojno cesarja Friderika proti ogrskemu kralju Matiji Korvinu postane Sevnica za 10 let (do
1490) del ogrskega kraljestva. Korvina podpre salzburški nadškof Bernard pl. Rohr in ogrski
vojski da na razpolago salzburška posestva in gradove - mdr. Sevnico.

1494

Po Korvinovi smrti leta 1490 Sevnico z drugimi salzburškimi posestmi zaseže nemški
kralj Maksimilijan I. in jo januarja 1494 vrne salzburški nadškofiji.

1545

Prva omemba poznogotske cerkve sv. Ane nad Šmarjem.

1573

5. februarja Sevnico zasede brez odpora oddelek okoli 600 kmečkih upornikov z vodjo Ilijo
Gregorićem.
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1573

Iz časa hrvaško-slovenskega kmečkega upora najstarejši znani slovenski zapis imena kraja »Sebnicz«.

1595

Grad Sevnica kupi baron Inocenc Moscon. Grajsko jedro temeljito prezida in protiturški utrdbi
da značaj sodobne renesančne plemiške rezidence.

1613

Zgrajen (prezidan?) južni trakt trškega dvorca.

1638

Spomladi Sevnico uniči najstarejši znani požar.

1664

Zgrajen osrednji trakt monolitnega trškega dvorca.

1668

Prenova stare župnijske cerkve sv. Nikolaja.

1726

Postavljeno Marijino znamenje pred tedanjim magistratom na gornjem trgu.

1730

Anton Jožef grof Auersperg da zgraditi na griču zahodno od trga kapelo Božjega groba s petimi
kapelicami ob poti do nje.

1745

Postavljeno znamenje sv. Janeza Nepomuka na kamniti ograji mostu čez Florjanski potok.

1754

Zakonca Martin in Konstancija Šinkovic dala postaviti figuralno znamenje sredi trga Martinovo znamenje.

1760

15. julija Sevnico v okviru vizitacije župnij obišče prvi goriški nadškof Karel Mihael Attems.

1763

V noči 4.–5. marec velik požar povsem uniči Sevnico, ostale so le obe cerkvi in tri hiše.

1766

Trške hiše dobijo hišne številke.

1775

Postavljeno znamenje Kristusa kralja na kamniti ograji mostu čez Drožanjski potok.

1782

Začetek osnovnega šolstva v Sevnici; v mežnariji urejena prva učilnica.

1790

30. junija Sevnico zasedejo kmečki uporniki (2.000) iz Loke, kjer se je upor začel, in s Planine.
Naslednjega dne so ti na Planini razgnani. Gre za zadnji spodnještajerski kmečki upor.

1797

Izkopan prvi trški vodnjak vzhodno od Martinovega znamenja sredi Glavnega trga.

1801

26. junija uničujoč vihar s točo naredi v Sevnici in širši okolici ogromno škodo.

1801

Zgrajena prva šolska učilnica v trgu, prizidek k stanovanju organista.

1803

Grad Sevnica kupi dotedanji zakupnik Janez Nepomuk Händl, ki ga spremeni v udobno
rezidenco, okoli uredi park in da gradu podobo, ki jo ima še danes.

1812

24. julija Sevnico in sevniški grad obišče nadvojvoda Janez.

1812

11. avgusta ponoči manjši požar grozi v Sevnici. Pogoreli sta dve gospodarski poslopji in
stanovanjska hiša.

1841

Izkopan drugi trški vodnjak na gornjem trgu - pod današnjimi kostanji.

1847

12. avgusta na griču pod kapelo Božjega groba predano namenu novo sevniško pokopališče.

2

1849

Sevnica postane sedež okrajnega sodišča, orožniške postaje in davčnega urada.

1850

Sevnica postane sedež sodobne občine, ki je obsegala območje katastrskih občin Sevnica,
Ledina, Šmarje, Žurkov Dol in Metni Vrh.

1854

Na binkoštno nedeljo 4. junija zadnji velik požar uniči skoraj ves trg; ostali so le trški dvorec,
cerkev sv. Florijana, župnišče in tri hiše.

1854

Ustanovljen okrajni urad (do 1868), ki je deloval za opravljanje pristojnosti ukinjenih okrajnih
glavarstev in okrajnih sodišč.

1859

Zaradi požara izvedeno preštevilčenje hišnih številk.

1861

Na binkoštni torek položen temeljni kamen za novo župnijsko cerkev.

1862

1. oktobra odprta železniška proga Zidani Most - Zagreb - Sisak. Sevnica je prva postaja od
Zidanega Mosta in edina na območju današnje občine

1862

7. decembra videmski dekan Anton Rajc, nekdanji sevniški kaplan, blagoslovi novo župnijsko
cerkev sv. Nikolaja. Triladijska neoromanska bazilika s prečno ladjo je bila 52 let največja
župnijska cerkev v Posavju.

1863

Na god sv. Ane 26. julija novo župnijsko cerkev posveti lavantinski knezoškof Jakob
Maksimilijan Stepišnik.

1864

Januarja ustanovljena nemška čitalnica.

1865

26. novembra ustanovljena narodna čitalnica - prva v Posavju oz. v savski dolini med
Ljubljano in Zagrebom ter sedemnajsta na Slovenskem.

1866

7. januarja otvoritev prostorov narodne čitalnice v nadstropju hiše na Glavnem trgu 25.

1868

Sevnica postane sedež zastopstva okraja znotraj okrajnega glavarstva Brežice.

1868

Jeseni odprta nova cesta s Planine nad Sevnico v Šmarje pri Sevnici po dolini Sevnične, ki jo je
dal zgraditi lastnik planinske graščine grof Gustav Blome.

1869

2. maja organiziran velik vseslovenski tabor v Sevnici - peti od sedemnajstih na Slovenskem,
udeležilo se ga je okoli 7.000 ljudi.

1871

Zgrajeno novo šolsko poslopje v Sevnici - trška šola, današnja Glasbena šola Sevnica.

1873

Po prizadevanju sevniškega sodnika Aleksandra Baloga ob Savi urejen dvovrstni kostanjev
drevored.

1877

1. junija odprt leseno-železni most čez Savo med Sevnico in Radno, ki ga je zgradil konzorcij
lokalnih podjetnikov s pravico pobiranja mostnine za 50 let.

1881

Jeseni ustanovljeno društvo Prostovoljna požarna bramba.

1882

24. novembra ustanovljena Posojilnica v Sevnici, prva na območju današnje občine.

1882

27. novembra odprta zasebna nemška šola, ki jo je ustanovila istega leta ustanovljena krajevna
skupina ponemčevalne šolske organizacije Deutscher Schulverein.
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1883

V začetku marca odpre notarsko pisarno Franc Veršec in začne uradovati slovensko.

1883

16. decembra preide vodstvo sevniške podružnice Štajerske kmetijske družbe iz nemških
nacionalističnih rok v slovenske.

1884

Sodni uradnik Anton Levec ustanovi Diletantsko društvo, ki prireja gledališke predstave v
salončku Simončičeve gostilne.

1884

5.–7. oktobra Cesarjevič Rudolfovo sadjerejsko društvo organizira v Sevnici odmevno
sadjarsko razstavo.

1885

12. januarja ustanovljena nemška Kreditna in hranilna zveza.

1886

Ustanovljena Kolektivna zadruga obrtnikov za sevniški politični in sodni okraj.

1886

27. maja ustanovljena podružnica narodnoobrambne Družbe sv. Cirila in Metoda.

1886

Občina postavi zahodno poleg Martinovega znamenja sredi trga javno tržno tehtnico.

1886

1. oktobra 1886 začetek proizvodnje v obratu kopit v zaselku Vinigrad pri Šmarju, last
bavarskih industrialcev Winkle - današnja Kopitarna.

1887

Najstarejša znana omemba Sevnice kot turističnega kraja.

1887

Ustanovljeno Združenje mlinarjev in žagarjev za območje sevniškega sodnega okraja.

1888

Poleti ustanovljeno društvo za olepševanje trga.

1894

Spomladi ustanovljen tamburaški zbor, ki se priključi slovenskemu bralnemu društvu - prva
znana inštrumentalna zasedba v Sevnici in občini

1890

Okoli tega leta gostilničar Janez Kurent zgradi restavracijo s tujskimi sobami in pokritim
kegljiščem pri železniški postaji.

1892

Ustanovljeno nemško bralno društvo.

1892

Dozidana trška šola pod gradom na zahodni strani.

1893

26. novembra otvoritvena veselica novoustanovljenega slovenskega bralnega društva.

1894

Čez Savo med Logom in Gobovcami pri Sevnici začne voziti žičnat brod (čoln).

1903

Septembra odprto drugo osnovnošolsko poslopje v trgu - spodnja trška šola.

1905

Jeseni ustanovljena Posavska podružnica Slovenskega planinskega društva s sedežem v
Sevnici.

1906

Dograjen nemški hotel pri železniški postaji s pomočjo ponemčevalnega društva Südmark.

1906

Jeseni odprto novo poslopje šulferajnske nemške osnovne šole, današnje Srednje šole Sevnica.

1907

Ustanovljeno cerkveno olepševalno društvo z namenom olepšati župnijsko cerkev.

1907

20. oktobra ustanovljeno Kmečko izobraževalno društvo v Sevnici in 27. oktobra Katoliško
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izobraževalno društvo v Šmarju.
1908

Ustanovljen sevniški odsek brežiškega sokolskega društva - začetek organizirane športne
dejavnosti v Sevnici in občini.

1908

Ustanovljen salonski »šramel« orkester pri prostovoljni požarni brambi.

1909

Začetek obratovanja drugega industrijskega obrata, parne žage planinske graščine pri železniški
postaji.

1909

12. septembra na novo poslikano in z vitraži okrašeno župnijsko cerkev sv. Nikolaja blagoslovi
lavantinski knezoškof dr. Mihael Napotnik, nekdanji sevniški kaplan.

1910

20. oktobra ustanovljena nemška zadruga Neuheim (Novi dom), ki je kupila hotel pri železniški
postaji in mu nadela ime hotel Neuheim.

1911

V tovarni kopit v Šmarju zasveti prva luč v Sevnici.

1911

5. novembra otvoritev obrtne nadaljevalne šole. Šola, ki je delovala v prostorih osnovne šole, je
bila organizirana kot dvoletna šola s posebnim trgovskim tečajem.

1912

30. junija sevniški sokolski odsek postane samostojno Telovadno društvo Sokol v Sevnici.

1913

Februarja narodno zavedni člani požarne brambe iztrgajo vodstvo iz dotlej nemškutarskih rok,
izvolijo slovensko vodstvo in uvedejo slovensko poveljevanje.

1914

Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji - začetek prve svetovne vojne, odhod mož in fantov v
vojsko.

1918

Konec prve svetovne vojne, vračanje vojakov in beguncev, v Sevnici organizirana narodna
straža.

1919

8. oktobra ustanovljena Splošna gospodarska zadruga v Sevnici.

1920

28. marca županstvo od nemškega Šulferajna kupi poslopje ukinjene nemške osnovne šole in
ga nameni slovenski osnovni šoli.

1920

Sredi marca dobi nemški hotel Neuheim propadle nemške zadruge slovenskega lastnika,
mlinarja Karla Zupanca, ki ga preimenuje v Hotel Triglav.

1920

26. junija se regent Aleksander Karađorđević ustavi na sevniški železniški postaji, kjer so mu
Sevničani in okoličani pripravili sprejem.

1920

Ustanovljen Športni klub Sava, ki je za svoje delovanje uporabljal travnik na Šmarski gmajni.

1923

29.–30. novembra narasla Sava poplavi hiše v spodnjem delu Drožanjskega in Florjanskega
potoka ter kostanjev drevored ob Savi.

1925

Spomladi začetek gradnje tovarne tanina zagrebškega podjetja Jugo-Tanin d.d. v Šmarju, ki je
naslednjega leta začela s proizvodnjo.

1928

V začetku leta ustanovljena prva godba na pihala v Sevnici pri Prostovoljnem gasilskem
društvu.

1928

11. aprila ustanovljena Električna zadruga v Sevnici.
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1928

Novembra ukinjen okrajni zastop v Sevnici, ki je obstajal od leta 1868.

1929

Sevniške hiše dobijo električno razsvetljavo iz Jakilove žage na Mirni v Dol. Boštanju.

1930

1. junija slovesno odprt novozgrajeni sokolski dom Sokolskega društva Sevnica v bližini
železniške postaje v katerem so Sevničani dobili tudi svoj prvi zvočni kino.

1930

Ustanovljeno Katoliško prosvetno društvo Slomšek, ki je za svoje delovanje uporabljalo
dvorano v svojem t. i. Slomškovem domu poleg današnje občine.

1931

Novembra predan namenu javni vodovod, ki ga je napeljala občina iz zajetja pod zaselkom
Brezje med Sv. Rokom in Lamperčami v trg in do železniške postaje.

1931

S koncem decembra ukinjeno pobiranje mostnine na banovinskem mostu čez Savo po uredbi
banske uprave.

1933

23. septembra narasla Sava poplavi hiše v spodnjem delu Drožanjskega in Florjanskega potoka,
kostanjev drevored, tovarno Jugo-Tanin in odnese severni del savskega mostu.

1934

18. marca ustanovljena podružnica Slovenskega čebelarskega društva.

1934

Šolske sestre iz Slovenske Bistrice odprejo v trgu otroški vrtec.

1937

Poleti začetek zahtevne gradnje železniškega mostu čez Savo med Šmarjem in Brodom pri
Dolenjem Boštanju v sklopu gradnje železniške proge Sevnica–Št. Janž (Tržišče).

1937

Oktobra so iz občine Blanca izločili kraje Pečje, Gornje Brezovo, Lončarjev Dol in Žigrski Vrh
in jih priključili občini Sevnica, že oktobra 1938 pa so te izločili in jih ponovno priključili
občini Blanca.

1938

Zaradi priključka nove proge železniška postaja dobila nove tire, železniško kurilnico,
postavljalnici. Postaja opremljena kot prva v tedanji Sloveniji in tretja v Jugoslaviji s sodobno
elektrodinamično varnostno napravo. V Šmarju zgrajen cestni nadvoz nad progo.

1938

26. junija Sokolsko društvo Sevnica praznovalo 30-letnico svojega obstoja.

1938

7. avgusta je na prostoru pred Slomškovim domom potekal Posavski prosvetni tabor pod
pokroviteljstvom ministra za prosveto dr. Mihe Kreka.

1938

8. decembra otvoritev železniške proge Sevnica–Tržišče, ki se jo je udeležil najvišji državni
vrh z ministrskim predsednikom Milanom Stojadinovićem.

1939

1. decembra odkrit v novem parku pri železniški postaji bronasti kip kralja Aleksandra
Karađorđevića, delo kiparja Boža Pengova.

1941

Na veliki petek 11. aprila prihod nemškega okupatorja v Sevnico.

1941

12. novembra komandir brežiške čete Dušan Kveder - Tomaž iz zaporov sevniškega sodišča
reši slovenske rodoljube. Dogodek obeležujemo kot praznik Občine Sevnica.

1945

12. maja Sevnico osvobodi 9. brigada 10. divizije 2. armade jugoslovanske vojske.

1945

17. maja silovite eksplozije vojaških eksplozivnih sredstev na železniški postaji in njeni okolici
terjajo okoli 100 smrtnih žrtev. Porušeni so železniška postaja, restavracija Merc-Zupančič in
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hotel Triglav.
1945

18. julija ustanovljena Nabavna in prodajna zadruga (Naproza).

1945

Poleti Ministrstvo za prosveto v Ljubljani dovoli ustanovitev nižje gimnazije v Sevnici.

1945

Ustanovljeno fizkulturno društvo, leta 1952 preimenovano v TVD Partizan.

1945

Novembra ustanovljen moški pevski zbor pod vodstvom Viktorja Krenčiča, med 1952–1983
delujoč pod okriljem PGD Sevnica.

1946

14. septembra z zakonom na območju današnjega mesta ustanovljena krajevna ljudska odbora KLO Sevnica in KLO Šmarje.

1947

14. julija ustanovljena Mizarska produktivna zadruga - današnje podjetje Stilles, ki je nastala iz
v juniju 1945 ustanovljene mizarske delavnice.

1948

11. marca ustanovljena potrošniška zadruga.

1948

29. junija ustanovljena kmetijska zadruga.

1949

25. oktobra Okrajni ljudski odbor Krško ustanovi Okrajno lekarno v Sevnici, današnji javni
zavod Lekarna Sevnica.

1950

Poleti v Reyevi vili (danes OŠ Ane Gale) odprta Splošna ambulanta Sevnica.

1951

1. junija ustanovljena v Sevnici prva taborniška družina (Treh smrek) v Sloveniji in Jugoslaviji.

1951

Zgrajeni prvi proizvodni prostori Mizarske produktivne zadruge.

1952

19. aprila Sevnica ponovno postane sedež občine - Mestne občine Sevnica in hkrati iz trga
preraste v mesto.

1952

22. oktobra ponovno ustanovljeno okrajno sodišče v Sevnici, s poslovanjem začelo 1. junija
1953.

1954

22. aprila Ljudski odbor Mestne občine Sevnica ustanovi finančno samostojni zavod Komunala
Sevnica.

1954

Z začetkom junija uvedeno prvo poimenovanje ulic v mestu.

1954

4. junija zvečer v neurju hudourniška Sevnična prestopi strugo in poplavi Šmarje.

1954

14. novembra odprta nova vodovodna črpalka in vodnjaško črpališče pri Stillesu.

1954

Jeseni dograjen prvi stanovanjski blok v Sevnici, ki ga je zgradila tovarna Jugotanin v
nastajajočem novem delu mesta.

1955

24. junija ustanovljen Zdravstveni dom Sevnica kot finančno samostojen zdravstveni zavod.

1955

30. junija postane Sevnica sedež velike občine - komune. Priključene so ji ukinjene občine
Boštanj, Bučka, Tržišče, Blanca, Zabukovje, Studenec in Krmelj.

1955

5. avgusta ustanovljena Izdelovalnica tekstilne konfekcije »Lisca« Sevnica. Lisca, ki se je
specializirala v perilu, je dosegla hiter razvoj in si pridobila sloves prvega in najboljšega
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proizvajalca ženskega perila v Jugoslaviji.
1956

5. februarja otvoritev nove moderne železniške postaje Sevnica.

1958

14. septembra odkrit spomenik padlim v NOB in žrtvam okupatorjevega nasilja pri železniški
postaji. Načrte izdelal arh. Vladimir Braco Mušič, kiparsko kompozicijo na vrhu Božo Pengov.
Sočasno novi trg okoli poimenovali Trg svobode.

1959

Občini Sevnica priključen del območja ukinjene občine Radeče (k.o. Loka pri Zidanem Mostu,
Okroglice, Radež in Sv. Jurij).

1959

Dograjen nov gasilski dom z dvorano, tedaj eden največjih v Posavju

1959

Zgrajeni prvi proizvodno-poslovni prostori konfekcije Lisca v nastajajočem novem delu mesta.

1959

27. novembra občinski ljudski odbor ustanovi Občinsko ljudsko knjižnico Sevnica.

1960

23. januarja otvoritev nove trgovsko-stanovanjske stavbe Splošnega trgovskega podjetja s
katerim je Sevnica dobila prvo samopostrežno trgovino v mestu, prvo v Posavju in vsem
novomeškem okraju ter četrto v Sloveniji.

1960

Septembra Sevnica dobi prvo asfaltirano cesto od mosta pri Plauštajnerju skozi Glavni trg do
Valantove hiše.

1962

1. januarja ustanovljeno obrtno podjetje Jutranjka, ki se specializira in preraste v vodilno
podjetje za proizvodnjo otroške konfekcije v Jugoslaviji.

1962

1. julija 1962 ustanovljena Kovinska delavnica Sevnica, ki po nekaj letih preraste v kovinsko
podjetje in kasneje v Tovarno konstrukcij Sevnica - danes podjetje Preis.

1962

Poleti v celoti asfaltirana osrednja cesta v mestu - do nadvoza v Šmarju.

1963

1. januarja se Splošno trgovsko podjetje Sevnica in Trgovsko podjetje Sloga združita v
Trgovsko podjetje Sevnica.

1963

Jeseni zaradi razvoja sevniške lesne industrije odprta Vajenska šola lesne stroke za območje
tedanjega okraja Celje.

1964

Sevnica dobi avtomatsko telefonsko centralo.

1964

12. novembra otvoritev nove centralne osnovne šole v novem delu mesta, ki dobi ime Osnovna
šola Sava Kladnika Sevnica.

1964

12. novembra v nastajajočem novem delu mesta odprta sodobna bencinska črpalka.

1964

postaja Milice (policije) se iz trga preseli v nekdanjo Pečarjevo vilo v nastajajočem novem delu
mesta.

1965

24. decembra Skupščina Občine Sevnica ustanovi samostojni zavod Veterinarska postaja
Sevnica

1968

V središču mesta Trgovsko podjetje Sevnica dogradi trgovski center v katerem so dobile
prostore trgovine Železnina, Merx, Borovo, Elektrotehna, knjižnica, konfekcija idr.

1968

Junija so pri gradnji stanovanjskega bloka NHM 3 odkrili ostanke rimske opekarske peči iz
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konca 2. ali 3. stoletja n. št.
1968

22. junija otvoritev nove trgovine »Železnina« Trgovskega podjetja Sevnica, tedaj največje
trgovine v občini in Posavju.

1969

6. junija odprta trgovina Elektrotehna, tedaj največja specializirana trgovina elektrotehničnega
materiala v Posavju.

1969

8. junija velika proslava v počastitev 100-letnice slovenskega tabora v Sevnici.

1969

31. decembra se iz sevniškega gradu prvič oglasi v eter Radio Sevnica.

1970

Poleti dograjena nova klavnica Kmetijskega kombinata Zasavje ob Drožanjskem potoku

1970

12. novembra odprt prvi namensko zgrajen otroški vrtec pri osnovni šoli.

1970

Podjetje Lisca je zgradilo novo industrijsko stavbo, s svojimi 10.000 m² površine tedaj največjo
v Posavju.

1970

V začetku leta se Mizarska produktivna zadruga preimenuje v podjetje Stilles.

1971

22. aprila ustanovljena Obrtna zadruga Bohor Sevnica. Delovala do stečaja junija 1992.

1971

13. novembra sta bila odprta nov zdravstveni dom in lekarna, zgrajena z občinskim
samoprispevkom.

1972

24. junija odkrit spomenik kmečkim uporom ob 400-letnici hrvaško-slovenskega kmečkega
upora. Načrte izdelal arh. Franc Filipčič, kiparsko okrasje Rudi Stopar.

1972

Sevniški rokometaši postanejo republiški rokometni prvaki, ki se s tem naslovom uvrstijo v II.
zvezno ligo zahod - največji dosežek sevniškega rokometa doslej.

1973

Novembra živinsko sejmišče pod Vrtačo prestavljeno poleg klavnice kmetijskega kombinata.

1974

S 1. januarjem postane vrtec samostojni vzgojno-varstveni zavod Ciciban.

1974

S 1. januarjem postane pomožna osnovna šola samostojni izobraževalni zavod, kasneje
poimenovana Osnovna šola Ane Gale.

1974

9. februarja ob hotelu Ajdovec odprto štiristezno avtomatsko kegljišče z najsodobnejšo
švicarsko opremo po brezvrvičnem sistemu, prvo te vrste v Jugoslaviji.

1974

Ustanovljen Zavod za kulturo in prosveto Sevnica. Deloval do razpusta leta 1989.

1974

Jeseni zaradi razvoja sevniške tekstilne industrije odprta Poklicna šola konfekcionarske smeri.
Leta 1982 se preimenuje v Srednjo tekstilno šolo Sevnica.

1974

Do novembra dokončana razširjeno pokopališče in nova mrliška vežica.

1975

27. aprila odprt nov železobetonski cestni most čez Savo med Sevnico in Dolenjim Boštanjem.

1976

Maja odprto prenovljeno dvorano v gasilskem domu preimenujejo v kulturno dvorano.

1976

Junija se Kolodvorska restavracija po do- in prezidavi preimenuje v Hotel Ajdovec.
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1976

17. julija ustanovljeno Društvo samostojnih obrtnikov občine Sevnica, današnja Območna
obrtno-podjetniška zbornica Sevnica.

1977

21. maja otvoritev novih prostorov Pošte na Trgu svobode, ki se preseli iz trga.

1977

6. novembra pri sevniški klavnici odprta nova stavba Veterinarske postaje Sevnica, enota
Posavskega veterinarskega zavoda Brežice.

1977

Novembra se kino iz doma TVD Partizan preseli v kulturno dvorano v gasilskem domu.

1978

19. marca ustanovljena Delavska pihalna godba pri Gasilskem društvu Sevnica.

1979

Otvoritev novega centralnega vrtca na obrobju blokovskega Naselja heroja Maroka.

1979

Jeseni odprt novozgrajeni dom upokojencev v središču mesta, enota Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca.

1980

8. novembra otvoritev do- in nad- zidane stavbe Osnovne šole Sava Kladnika.

1981

Jeseni podrli stari lesenoželezni most čez Savo med Sevnico in Radno.

1981

13. novembra uradno odprt 7 km dolg vodovod izpod Lisce po dolini Sevnične v mesto.

1985

1. junija otvoritev novega plavalnega bazena, zgrajenega s krajevnim samoprispevkom.

1986

14. novembra na Savski cesti odprta nov Kmetijski oskrbovalni center Mercator kmetijskega
kombinata Sevnica in skladišče občinskih blagovnih rezerv.

1987

Zgrajen prizidek k zdravstvenem domu za skladišče republiških blagovnih rezerv.

1988

Dograditev sodobne avtobusne postaje Sevnica.

1988

Na mestu porušenega kompleksa stavb »Kruljevina« v starem mestnem jedru zraste nova
stanovanjsko-trgovska stavba.

1989

21. januarja z odlokom občinske skupščine ukinjeno delavsko-vaško naselje Šmarje in
priključeno naselju Sevnica.

1989

Začetek gradnje novega hotelsko-trgovskega centra v novem delu Sevnice, ki je v celoti
dograjen šele konec devetdesetih let. Prostore dobijo Ljubljanska banka, trgovine Lisca,
Jutranjka, Sevničanka, Fenix, knjižnica, restavracija Paradiž, pošta, foto Asja, CSD idr.

1990

Novembra narasla Sava poplavi nižjeležeče dele mesta.

1991

26. junija na Glavnem trgu občinska proslava ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije
z zasaditvijo lipe v znak slovenstva in neodvisnosti pred občinsko stavbo.

1992

Junija zgrajena železobetonska brv za pešce čez Savo med Sevnico in Radno.

1992

1. avgusta ustanovljen Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica, ki se izloči kot enota Javnega
zavoda Zdravstveni center Celje.

1993

Julija se podjetje Jugotanin preimenuje v Tanin in nadene nov (sedanji) logotip.
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1994

Jeseni z reformo lokalne samouprave ustanovljena sedanja občina Sevnica, zmanjšana za
območje krajevne skupnosti Bučka ter naselij Gornja Stara vas, Roženberk in Mali Cirnik.

1994

V stečaj gre podjetje žaga.

1994

12. novembra otvoritev nove športne dvorane pri osnovni šoli.

1995

15. septembra otvoritev prve faze ureditve novega dela zdravstvenega doma v prvem
nadstropju prizidka.

1995

12. novembra odkrito obnovljeno baročno Martinovo znamenje sredi Glavnega trga.

1997

Srednja tekstilna šola se preimenuje v Srednjo šolo Sevnica. Nova programa frizer in mizar.

1998

Novembra narasla Sava zadnjič poplavi nižjeležeče dele mesta.

1999

1. septembra glasbena šola, dotlej enota sevniške osnovne šole, postane samostojni zavod
Glasbena šola Sevnica.

2000

Jeseni začetek gradnje novega trgovsko-poslovnega centra - »tržnice« med stavbo podjetja
Lisca in stavbo Gostinskega podjetja Sevnica.

2000

3. novembra odkrito obnovljeno baročno znamenje Kristusa kralja na mostu čez Drožanjski
potok.

2001

Center za socialno delo se preseli iz občinske stavbe v stavbo HTC v središču mesta

2001

Mercator dokonča prenovo zapuščenega kompleksa Šetinatove hiše sredi Glavnega trga. V njej
so našli svoje mesto geodetska uprava, trgovini in stanovanja.

2002

Oktobra porušen dom TVD Partizan, nekdanji sokolski dom.

2004

30. aprila občinska proslava na Glavnem trgu ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

2005

21. avgusta v hudem neurju hudourniška Sevnična prebila betonsko škarpo v Šmarju, se razlila
in poplavila del zgornjega Šmarja.

2006

30. septembra otvoritev novega Športnega doma pri sevniškem bazenu.

2007

7. februarja odprta druga faza ureditve novega dela zdravstvenega doma v drugem nadstropju
prizidka.

2007

11. maja slovesen zaključek obnove nove fasade Gradu Sevnica.

2007

6. septembra otvoritev novih, sodobnih prostorov Knjižnice Sevnica.

2009

23. julija v Sevnici zasveti prvi semafor na križišču pri trgovini Izidor.

2010

22. aprila odprt na mestu nekdanjega doma TVD Partizan in treh hiš hipermarket Spar.

2010

17. junija otvoritev občinske centralne čistilne naprave Sevnica na Logu.

2010

29. oktobra otvoritev novega poslovno-trgovskega centra (Bowling De Luxe) družinskega
podjetja Sava avto na mestu nekdanje trgovine Železnina.
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2011

7. junija otvoritev novega, sodobno opremljenega centralnega Vrtca Ciciban.

2011

11. novembra otvoritev nove Veterinarske postaje Sevnica na mestu njene predhodnice.

2014

16. maja otvoritev prenovljenega grajskega parka Gradu Sevnica.

2014

18. junija predan namenu kompleks trim in fitnes naprav na prostem v novem parku ob Savi.
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