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MOBILNOST IN NAČIN POSELITVE SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV 

V TORONTO* 

Rado G e n o r i o ** 

Uvod 
Razvoj kanadskega Toronta je potrebno obravnavati vzporedno z razvojem ce-

lotne ontarijske pokrajine. Od pionirskih začetkov in prve agrarne poselitve ter sko-
zi obdobja nagle demografske, socialne in ekonomske rasti je Toronto žarišče raz-
voja in sprememb vse province in tudi celotne dežele. Zgoščanje prebivalstva in 
ekonomskih aktivnosti je povzročilo, da je več kot polovica gospodarstva Ontaria 
osredotočena v tej metropolitanski regiji. Izboljšane prometne in druge zveze ter 
povečana mobilnost prebivalstva omogočajo tesno povezanost Toronta z drugimi 
območji oziroma mesti Ontaria in Kanade. Tehnološke inovacije spreminjajo način 
življenja, kar decentralizira osnovne funkcije človekovega delovanja v manj speciali-
zirana regionalna središča z večjo odvisnostjo od celotnega urbanega sistema metro-
pole (S i m m o n s J., B o u r n e L.; 1972; 83). 

Za mnoge je Toronto britansko mesto na ameriški zemlji. Vendar pa po svoji 
podobi, strukturi, ekonomiji ter načinu življenja kaže severnoameriške značilnosti. 
V povojnem obdobju je podobo mesta spremenilo predvsem močno priseljevanje, ki 
je po intenzivnosti med največjimi na kontinentu. Število prebivalstva se je v obdob-
ju 1951—1971 namreč podvojilo, od 1,2 milj. na 2,4 milj. ( K u m o v e L., 1975; 
10). Številni priseljenci iz tujine ter visok naravni prirastek prebivalstva so v razvoju 
mesta zelo pomembni. Ker se povojni priseljenci etnično močno razlikujejo od pred-
vojnih, je njihov vpliv na rast in spremembe etničnega sestava prebivalstva očiten. 
Nenadoma so se pojavile nove kulture, ki so na razvoj mesta močno vplivale. Zaradi 
različnih etničnih skupin priseljencev so se znotraj velemesta izoblikovala prava me-
sta. Okrog 400.000 Italijanov sklenjeno poseljuje predel, ki se širi od poslovnega 
središča do severozahodnega obrobja mesta. Vzhodno od italijanskega »klina« se 
razprostira območje, kjer prebiva okrog 100000 Židov. Poleg tega je v Torontu še 
nekaj desettisoč Grkov, Portugalcev in tudi Jugoslovanov. Med slednjimi je okrog 
12000 slovenskih priseljencev in njihovih potomcev. 

Rast mesta je povezana s populacijskimi spremembami in socio-ekonomskim 
položajem družin. Prevladuje delež mladih ljudi, zaposlenih v terciarnem in kvartar-
nem sektorju dejavnosti. Ta skupina prebivalstva zahteva udobno bivanje v moder-
nih stanovanjih in enodružinskih hišah. Je prostorsko in socialno zelo mobilna. 

* Sestavek je izvleček magistrske naloge Geografija slovenskega izseljenstva v Kanadi, Ljubljana 1981 
** Mag., Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, Trg francoske revolucije 7, 61000 Ljublja-
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Njihova notranja gibljivost je povezana s potekom družinskega ciklusa, ki se 
spreminja od družinsko usmerjenega načina življenja v obmestju do bivanja mladih 
v stanovanjskih soseskah blizu mestnega središča. Metropolitanska pokrajina zrcali 
tako vplive različnih poklicev, številčnih etničnih skupin priseljencev, stanovanjsko 
gradnjo, vitalnost poslovnega središča in podobno. 

Kratka uvodna predstavitev razvojnih potez Toronta omogoča lažje razumeva-
nje položaja slovenske skupnosti, ki se je številčno krepila prav v obdobju največje 
rasti velemesta, to je v obdobju petdesetih in šestdesetih let. Iz relativno majhne na-
selbine slovenskih priseljencev, ki je ob koncu druge svetovne vojne štela komaj 50 
gospodinjstev, se je v omenjenem obdobju razvila močna slovenska skupnost z več 
kot 2000 slovenskimi gospodinjstvi. 

Teoretsko izhodišče in metodologija obravnavanja problematike 
mobilnosti prebivalstva v urbanih območjih 

Prostorsko gibanje gospodinjstev v urbanih območjih, ki ga nekateri označujejo 
kot rezidencialna mobilnost ali intraurbana migracija, je prevladujoča oblika giba-
nja prebivalstva v razvitem svetu. V Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji 
se kar dve tretjini vseh selitvenih gibanj odvija v mestih. Tako naj bi se okrog 20% 
severnoameriških gospodinjstev selilo vsako leto ( S h o r t J., 1978; 419). Temu 
pojavu posvečajo vse več pozornosti različne znanstvene discipline: geografija, so-
ciologija, ekonomija, antropologija itd. Med geografi je že H a g g e t (1965) opo-
zoril, da omenjene selitve niso bile deležne ustrezne pozornosti. Morda je k temu 
nekoliko pripomoglo tudi pomanjkanje ustreznih podatkov. V geografiji pomeni 
obravnavanje selitvene mobilnosti, vzrokov za selitev, proučevanje odnosov med 
prostorsko mobilnostjo in urbanimi strukturami korak vstran od zgolj statičnega 
proučevanja fiziognomskih struktur mesta. 

Teoretično izhodišče za ugotavljanje mobilnosti in načina poselitve slovenskih 
gospodinjstev v Torontu ali kakšni drugi metropoli predstavljajo modeli, ki so na-
stali z empiričnimi raziskovanji dinamike selitvene mobilnosti v mestih. Po S h o r-
t u (1978; 421) obstajajo štiri glavne teorije selitvene dinamike v mestih: 

— priseljevanje in preseljevanje (invazija in sukcesija) 
— pronicanje (filtracija) 
— teorija življenjskega cikla in 
— ekonomska teorija. 
Dosedanje raziskave pa kažejo, da tudi etničnega momenta ne gre zanemariti, 

še posebej ne v mestih s pisanim etničnim sestavom prebivalstva. Taka pa so prav-
zaprav vsa mesta severnoameriškega kontinenta. 

S h o r t omenja zlasti Burgessov in Hoytov vpliv na tovrstne raziskave. B u i -
g e s s o v a teorija prostorske mobilnosti izhaja iz njegove koncepcije o urbani 
strukturi. Razvoj mesta je po njem pogojen z množičnim priseljevanjem (invazijo) v 
neposredno bližino poslovnega središča in kasnejšim preseljevanjem (sukcesija) 
gospodinjstev proti mestnemu obrobju ( B u r g e s s E., 1972; 120). Novi prise-
ljenci se najprej naselijo v uličnih blokih v neposredni bližini poslovnega središča in 
s tem nasledijo prejšnje prebivalstvo. Sproži se verižna reakcija, ki vsako socialno 
skupino prebivalstva postopoma pomakne bliže k mestnemu robu. Burgessova kon-
cepcija je zasnovana na primeru Chicaga v začetku 20. stoletja, ko je bilo v Združe-
nih državah Amerike značilno množično priseljevanje revnega prebivalstva iz Evro-
pe. Nekaj podobnega se je dogajalo v Torontu po drugi svetovni vojni, ko so poli-
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tieni begunci številnih evropskih narodov zapolnili območja s cenenimi stanovanji v 
neposredni bližini poslovnega središča. 

Proces filtracije je sestavni del Hoytovega sektorskega modela urbane forme in 
rasti (H o y t H., 1939). Izhodišče pri njegovi teoriji so stanovanja višjih socialnih 
skupin prebivalstva. Zaradi zastarelosti stanovanjskega fonda in želje višjih socialnih 
slojev, da z nakupom novih stanovanj zadržijo svoj status, prihaja do sprememb, kar 
se kaže v »drsenju« stanovanjskega fonda po socialni lestvici navzdol. Ta model je 
bil očitno prirejen za razmere monopolnega kapitalizma. Nova stanovanja so po tej 
teoriji na voljo višjim socialnim skupinam, medtem ko. nižje ali srednje zasedejo le 
stanovanja, ki so jih izpraznile višje socialne skupine prebivalstva. V našem primeru 
ta model ni uporaben, saj obravnavamo mobilnost gospodinjstev v času državnega 
kapitalizma, ko nova stanovanja s pomočjo državnih fondov gradijo tudi za revno 
prebivalstvo. 

Teorija življenjskega cikla sloni na domnevi, da gospodinjstva zadovoljujejo 
svoje potrebe po stanovanjih v skladu s številom družinskih članov oziroma s svojim 
življenjskim ciklusom. Stanovanjske potrebe naj bi bile glede na stopnjo tega cikla 
različne, kar je poleg angloameriških geografov v svoji socialnogeografski študiji 
ugotavljal tudi S c h a f f e r (1968) na primeru nemškega mesta Ulma. Teorija 
omogoča primerjavo dejanskega gibanja gospodinjstev srednjih socialnih skupin, ni 
pa prikladna za proučevanje mobilnosti nižjih, oziroma višjih socialnih skupin pre-
bivalstva. Najlažje jo navežemo na suburbanizacijo, ko gre za priselitve gospodinj-
stev srednjih socialnih skupin (v »otroški dobi«) v mirnejše okolje enodružinskih hiš 
na mestnem obrobju. 

Na to teorijo se deloma navezuje tudi ekonomska teorija, ki se naslanja na po-
stavko, da so poklici vezani na mestno središče. S preselitvijo gospodinjstev od 
mestnega središča proč namreč stroški za prevoze nadomestijo stroške za stanova-
nja ali obratno. Večje število otrok sproži izseljevanje družin na mestni rob, kajti za 
vsakega otroka več je potrebno tudi več prostora, prevozni stroški pa ostanejo ena-
ki. V pričujoči analizi ta model ustreza samo pri obravnavi srednjih in deloma sred-
njih-višjih slojev slovenskih gospodinjstev. 

Prikazani teoretski modeli predstavljajo le določena izhodišča za razumevanje 
mobilnosti slovenskih gospodinjstev v Torontu. Njihove mobilnosti in načina pose-
litve namreč ne moremo vnaprej uvrstiti le v enega izmed obravnavanih modelov, 
oziroma jih razlagati le z navedenimi teorijami. Pri skupnosti s krajšim migracijskim 
stažem, ki je sicer v novo družbo integrirana, ne pa tudi v celoti asimilirana, igra 
etnična pripadnost pomembno vlogo. Slednja vpliva na intenzivnost in na pojavne 
oblike mobilnosti. Kakor bomo spoznali, gre namreč za pojav, ki spominja na pro-
storsko ravnanje, značilno za etnične skupnosti priseljencev iz Srednje, Zahodne in 
deloma tudi Vzhodne Evrope. 

Pomembnejše karakteristike mobilnosti in načina poselitve 
slovenskih gospodinjstev v Torontu 

Skupnost slovenskih priseljencev v Torontu je relativno mlada, zlasti v primer-
javi s slovenskimi priseljenci v sosednjih ameriških metropolitanskih območjih. Raz-
mere v Torontu lahko primerjamo z razmerami, kakršne so med slovenskimi prise-
ljenci v avstralskih metropolah. Slovenska naselbina v Torontu je nastajala namreč z 
množičnim priseljevanjem v Kanado šele po drugi svetovni vojni. V tem času je na-
mreč tudi Kanada postala ena vodilnih imigracijskih dežel. Večina prišlekov iz 
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Evrope se je v prvih povojnih letih usmerila v mesta na jugu ontarijske province. 
Med njimi postane Toronto najprivlačnejše tudi za priseljence iz Slovenije in drugih 
delov Jugoslavije. Torej gre za tipično povojno naselbino, ki je hitro naraščala od 
konca štiridesetih let dalje, ko je Kanada odprla vrata množici političnih beguncev iz 
Evrope. Po končanem enoletnem obveznem delu pri raznih delih širom Kanade se 
je večina prišlekov naselila v Torontu. Sprva so stanovali v neposredni bližini mest-
nega središča (območje Parkdale — Toronto West), kjer so si poiskali redno zapo-
slitev. V petdesetih letih je bilo to območje še vedno med poglavitnimi sprejemnimi 
centri za priseljence iz Slovenije. Vse številčnejša slovenska skupnost je z razno-
vrstnimi institucijami, ki so med drugim omogočale tudi zaposlovanje prišlekov, 
pritegovala nove slovenske priseljence bodisi iz domovine ali drugih kanadskih po-
krajin. Podobno vlogo je imela slovenska naselbina v Forest City-ju v Pennsylvaniji 
(ZDA), kjer sta premogovnik in močna slovenska skupnost prav tako pritegovali 
slovenske priseljence iz matične domovine in tudi drugih delov Združenih držav 
Amerike (S t e r m o 1 e D., 1980; 6). 

Poleg omenjenega torontskega mestnega dela, ki je v neposrednem zaledju po-
slovnega središča (na karti mobilnosti gospodinjstev se kaže kot območje najinten-
zivnejšega razseljevanja), je bila manjša slovenska naselbina tudi še v jugozahodnem 
delu metropole (Alderwood). Pomaknjena na takratni mestni rob, v izrazito anglo-
saški del je bila koncem petdesetih let najprivlačnejša za slovenska gospodinjstva v 
Torontu in tega ni izgubila vse do današnjih dni. Tudi analiza mobilnosti gospodinj-
stev v obdobju 1975—1978 (glej karto 1) kaže relativno močne selitve slovenskih 
gospodinjstev iz območja primarne naselitve (Parkdale — Toronto West) v jugoza-
hodni del (Alderwood). Poleg Alderwooda sta privlačni še celotno zahodno vele-
mestno obrobje (občina Etobicoke) ter severovzhodno obrobje na meji občin North 
York in Scarborough. Manj privlačen pa je severni del North Yorka, poseljen z ita-
lijansko ter vzhodno od nje z židovsko etnično skupnostjo. Po smereh preseljevanja 
lahko zaključimo, da slovenskim izseljencem, živečim v Torontu, najbolje ustrezajo 
območja, kjer prevladujejo angleško govoreče skupnosti, medtem ko etnično rela-
tivno čisti deli poseljeni bodisi z Italijani ali Portugalci, Grki, Židi, Kitajci itd., Slo-
vence ne privlačijo. 

Zakaj je Alderwood za Slovence najprivlačnejši, je ugotavljal tudi S t e r m o -
l e (1979) in prišel do zaključka, ki se opira na številne intervjuje z nosilci preselje-
nih gospodinjstev. Večina navaja, da jih je privlačevala predvsem močna slovenska 
skupnost. Le en anketiranec je kraj bivanja utemeljil z bližino delovnega mesta. Pri 
tej izjemi etničnost torej ni igrala vloge, saj priseljeni niti ni vedel, da gre za okolje, 
poseljeno s slovensko skupnostjo (S t e r m o 1 e D., 1980; 5). 

Pri analizi vzrokov za notranje preseljevanje družin po letu 1975 je bilo leta 
1980 z anketo ugotovljeno, da se je skoraj polovica gospodinjstev preselila zaradi 
izboljšanja lastnega ekonomskega položaja. Med važnejše vzroke so v anketi nava-
jali še družinske razloge in neustrezno etnično okolje v kraju prve naselitve. Četrti-
na anketiranih pa vzrokov za preselitev ni navedla dovolj jasno ( G e n o r i o R., 
1981; 120). Tudi pri sedanji notranji mobilnosti ne smemo zanikati vloge, ki jo ima 
etnična pripadnost. Vendar tega ne gre poveličevati pri nastajanju novih slovenskih 
jeder na celotnem obrobju metropole. Večjo vlogo ji lahko pripišemo le za koncen-
tracijo v Alderwoodu, drugje pa ne. Pa tudi v tem primeru se preseljevanje prepleta 
z ekonomsko in socialno mobilnostjo nosilcev gospodinjstev. Ti so se po nekajlet-
nem bivanju v Kanadi z novo družbo ekonomsko integrirali in močno izboljšali svoj 
gmotni položaj. Z dvigom standarda so se pojavile tudi zahteve po boljšem stano-
vanju in bivalnem okolju. To je sprožilo preseljevanje v enodružinske hiše na ob-
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robju mesta. Lahko rečemo, da so Slovenci pri suburbanizaciji tvorno udeleženi. 
Z anketo, izvedeno v letu 1980, je bilo ugotovljeno, da 90% slovenskih gospo-

dinjstev poseduje enodružinske hiše. Po podatkih uradne kanadske statistike pa pre-
biva le polovica Kanadčanov v enodružinskih hišah (G e n o r i o R., 1981; 99). 
Po nekajletnem bivanju v Kanadi je torej večini slovenskih gospodinjstev oziroma 
družin uspelo, da so izboljšale stanovanjske razmere. Le manjši del jih še prebiva v 
najemniških stanovanjih. Prav tako se le neznatno število gospodinjstev odloča za 
nakup stanovanja v stanovanjskih blokih (glej tabelo). V teh so ponavadi le mlajše 
družine iz druge generacije. Te se v svojih stanovanjskih zahtevah izenačujejo z rav-
nanjem povprečnih Kanadčanov. 

Tabela: Stanovanjske razmere slovenskih gospodinjstev v južnem Ontarin 

Vrsta stanovanja število % 

Lastna hiša 204 89,9 
Lastno stanovanje 5 2,2 
Najemniška hiša 2 0,9 
Najemniško stanovanje 14 6,2 
Najemniška soba 1 0,4 
Drugo 1 0,4 

Skupaj 227 100,0 

Vir: Anketa »Slovenci v Kanadi«, St. Catharines 1980. 

Če primerjamo današnje ravnanje slovenskih ljudi v Torontu z ravnanjem osta-
lega prebivalstva, ugotovimo, da je drugačno od povprečja. To velja zlasti za prvo 
generacijo. Enodružinska hiša, proč od poslovnega središča, jim pomeni nekakšen 
statusni simbol. Bivanje v stanovanjskih blokih, pa naj bodo stanovanja še tako kva-
litetna, večini ne ustreza. Njihovo ravnanje je podobno ravnanju gospodinjstev, ki v 
življenjskem ciklu dosegajo fazo »otroške mladosti« in fazo »otroške zrelosti«. 

Številne študije navajajo, da v ožjem velemestnem območju Toronta prevladu-
je danes mlado prebivalstvo, ki v okviru življenjskega cikla dosega »predotroško fazo« 
( K u m o v e L., 1975; 42). Pri slovenskih gospodinjstvih je nasprotno. Ožje vele-
mestno območje je v neposrednem zaledju poslovnega središča še vedno poseljeno z 
ostarelimi slovenskimi priseljenci. To strukturo lahko uvrščamo v nižji in nižji-sred-
nji sloj velemestne populacije. Na mlajša gospodinjstva, oziroma tista, ki jih uvršča-
mo v srednji ali srednji-višji sloj, pa naletimo v mirnih soseskah enodružinskih hiš v 
obrobnih mestnih občinah. 

Pri slovenskih gospodinjstvih smo v primerjavi s celotno velemestno populacijo 
ugotovili manj selitev. Slovenska gospodinjstva se redkeje odločajo za preselitev. To 
velja še posebej za prvo generacijo priseljencev. Anketa je potrdila relativno imo-
bilnost slovenskih družin. V obdobju 1975—1980 je namreč le 31,8% gospodinjstev 
spremenilo kraj bivanja. Glede na to, da se petina severnoameriških gospodinjstev 
seli vsako leto, so slovenska gospodinjstva bolj umirjena. Verjetno pa bi nadrobnej-
ša analiza za drugo in tretjo generacijo pokazala drugačno podobo. 
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TORONTO PROSTORSKA MORII MOST KOVINSKIH OOSPOOWUSTIV V OROORJU II7I-N7I 

SPATIAL MORII. IT Y Of SLOVENIAN HOUSIHOLDS IN TM NRIOO II7S-1I7I 
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Raziskovanje premičnosti slovenskih gospodinjstev je bilo v Torontu podkrep-
ljeno še z ugotavljanjem njihovega današnjega poselitvenega načina. S tem smo pri 
proučevanju izseljenske problematike v Torontu procesualnemu vidiku dodali tudi 
strukturalni vidik. Dolgotrajno in zamudno delo z raznovrstnimi podatki je rodilo 
sadove, saj je bilo v Torontu ugotovljenih več kot 2.000 gospodinjstev s slovenskimi 
priimki njihovih nosilcev. Na tej osnovi je prikazana razmestitev gospodinjstev po 
popisnih okoliših (glej karto 2). Potrjuje nam prejšnje ugotovitve o koncentraciji 
Slovencev v zahodnem oziroma jugozahodnem delu Toronta. 

Najizrazitejša zgostitev je v že omenjenem Alderwoodu. Tu je sploh največja 
koncentracija kanadskih Slovencev. Navezuje se na slovensko cerkev in na druge 
številne ustanove slovenske skupnosti. Kljub temu pa tudi tu ne naletimo na etnično 
»čiste« slovenske ulice, temveč prebivajo Slovenci v neposrednem sosedstvu s šte-
vilnimi priseljenci drugih etničnih skupnosti, med katerimi prevladujejo anglosaške 
(Angleži, Irci, Škoti). 

Druga večja koncentracija Slovencev je v severnem in severovzhodnem delu 
Toronta, na meji občin North York in Scarborough. Tretja večja zgostitev pa se uje-
ma s sedanjim razseljevanjem v okolici poslovnega središča. Tu je bila v petdesetih 
letih po prihodu političnih beguncev največja koncentracija slovenskih priseljencev. 
Politični begunci so si zgradili prvo slovensko cerkev v Kanadi, v neposredno oko-
lico pa so se priseljevali Slovenci iz domovine in tudi iz drugih delov Kanade. V pet-
desetih letih je bilo to največje sprejemno središče za slovenske priseljence. 

Temeljna značilnost geografske razporeditve slovenskih gospodinjstev v Toron-
tu je torej v razpršeni poselitvi z eno samo izrazitejšo koncentracijo v Alderwoodu. 
O prostorski segregiranosti ali getu ne moremo govoriti. Naslednja značilnost je raz-
mestitev gospodinjstev na velemestnem obrobju (suburb), kar odraža določene soci-
alnogeografske poteze slovenske populacije. Značilno je dejstvo, da je največja go-
stota tam, kjer prevladujejo etnične skupnosti priseljencev iz Zahodne, Srednje in 
Vzhodne Evrope. Le ostarela gospodinjstva v ožjem območju velemesta najdemo 
tudi med etničnimi skupnostmi priseljencev iz južne Evrope (Grki, Italijani). 

Literatura 

B u r g e s s E.: The Growth of the City; ponatis v knjigi M. Stewarta: The City, 
1972, str. 117—129. 

G e n o r i o R.: Geografija slovenskega izseljenstva v Kanadi, Magistrsko delo, 
Ljubljana 1981. 

H a g g e t P.: Locational Analysis in Human Geography, London 1965. 
H o y t H.: The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in Ameri-

can Cities, Washington D.C., 1939. 
K u m o v e L.: Metroplan. The Social Structure of Metropolitan Toronto, To-

ronto 1975. 
S c h a f f e r F: Untersuchungen zur sozialgeographischen Situation und regio-

nalen Mobilität in neuen Grosswohngebieten am Beispiel Ulm — Eselsberg, 
Münchner geographische Hefte, H. 32, München 1968. 

S h o r t J.: Residential Mobility, Progress in Human Geographv, Vol. 2, No. 3, 
Oxford 1978, str. 419-^148. 

S i m m o n s J. — Bourne L.: Toronto: Focus of Growth and Change, Studies in 
Canadian Geography, Toronto 1972, str. 83—106. 

63 



Kronika 

S t e r m o l e D. — Gleason H.: Residential Patterns of Ethnic Subgroup in To-
ronto, The Urban Environment in a Spatial Perspective, Akron 1979, str. 63— 
67. 

S t e r m o l e D.: Reaggregation of an Ethnic Group in Toronto, Louisville 1980, 
Tipkopis. 

RESIDENTIAL MOBILITY AND MODE OF SETTLING OF SLOVENE 
HOUSEHOLDS IN TORONTO 

Rado G e n o r i o 

(Summary) 

The present article shows some principal characteristics of the residential mo-
bility and the mode of settling of Slovene households within Toronto metropolitan 
area. The topic is treated as a consequence of a number of factors: changes of socio-
economic standing, changes of life-cycle phase, number of imigrants, ethnic cons-
ciousness held by the participants in these movements and alike. 

In order to examine these topic, it was decided to utilize a register of over two 
thousand Slovene households and an icjuiry, carried out among Slovene imigrants in 
southern Ontario in 1980. The analysis shows that the majority moved in direction 
of metropolitan suburb (Map 1); the great majority in a newer area of Slovene con-
centration, in Alderwood and other parts of the borough of Etobicoke (Map 2). 
Also, it was determined that the intensity of inner city migrations is much lower 
among Slovenes than among the entire metropolitan population. 
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