V OBČINI HODOŠ ZAKLJUČILI VEČINO
DEL NA ŽELEZNIŠKI PROGI MED
PRAGERSKIM IN HODOŠEM
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Projekt prinaša znatne izboljšave za prebivalce, železniški promet in uporabnike cestne infrastrukture. Kot
tak je zgodovinskega pomena za Slovenijo, saj ne gre le za največji infrastrukturni projekt v sklopu finančne
perspektive 2007–2013, ampak tudi za projekt, ki ima zelo širok vpliv na življenje prebivalcev na tem območju
ter na razvoj gospodarstva na celotnem področju Slovenije.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojna prioriteta 1 - Železniška infrastruktura – KS.

