
 

UGODNO-ŽIVE MEJE  
 
 

ACER CAMPESTRE – maklen 
Je listavec iz družine javorjev. Ima majhne zelene liste (mladi so rožnati), jeseni se obarvajo v zlato rumeno barvo, 
ima rumene cvetove (april-maj). Plodovi  so rožnata krilca. 

 
velikost žive meje: srednja do visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 2-3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro prenese rez 
cena za rastlino: 5 EUR 
 

 
 

 
 
 
ACER GINNALA - mandžurski javor 
Je listavec iz družine javorjev.  Ima tanke povešujoče rdeče veje in trirobe, svetlikajoče, zelene liste, velike 8cm, 
jeseni se obarvajo živo rdeče barve, cveti belorumeno, plod: krilca 
 
velikost žive meje: srednja do visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 3-4 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro prenese rez in prenese mestno onesnaženje 
cena za rastlino: 4 EUR 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
BERBERIS THUNBERGII – češmin 
Je listavec pokončne goste rasti s temno rdečimi ovalnimi listi (Berberis thunbergii Atropurpurea) ali zelenimi 
ovalnimi listi (Berberis thunbergii). Na jesen malo posvetlijo. V pomladnem času rumeno zacvetijo (april-maj). Imajo  
rdeče plodove. Ima trne.  
 
velikost žive meje: nizka, srednja do visoka  (1m-2m)  
število rastlin/m: 3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro prenaša pozebe, urbana mesta in sušo, ob močni rezi se dobro obraste 
cena za rastlino: 5 EUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       B. THUNBERGII ATROPURPUREA       BERBERIS THUNGERGII 
                                                                        rdečelistni češmin 
 

 
CARPINUS BETULUS-  beli gaber 
Je listavec pokončne goste rasti s sveže zelenimi listi, ki se na jesen obarvajo rumeno. Primeren za prostorastočo ali 
rezano živo mejo, suhi listi ostanejo preko zime na rastlini. Cvetovi so zelene mačice. Plodovi so majhni oreščki. 
Zaradi dobrega obraščanja je zelo primeren za oboke in druge vrtnarske oblike 
 
velikost žive meje: srednja do visoka  (nad 2m)  
število rastlin/m: 3-4 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: odporen na mraz, ob močni rezi se dobro obraste, odporen na bolezni in škodljivce 
cena za rastlino: 2,50-4 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CORNUS – dren 
Dren je olesenela rastlina, ki zraste v obliki zelo razvejanega grma s tankimi, barvitimi vejami. Listi so ovalni, zelene 
barve (Cornus stolonifera) ali zeleni z belim robom (Cornus alba stolonifera). Jeseni obarvajo oranžno. Cveti belo, 
jeseni se iz oplojenih cvetov razvijejo podolgovato-eliptični plodovi. 
 
velikost žive meje: srednja do visoka  (nad 2m)  
število rastlin/m: 2-3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: odporen na mraz, ob močni rezi se dobro obraste, lepe žive barve odganjkov v zimskem času 
cena za rastlino: 6 EUR 
 

                                                                                       CORNUS ALBA ELEGANTISIMA       CORNUS STOLONIFERA 
                                                                         

DEUTZIA SCABRA- dojcija 
Listopadna grmovnica s pokončno krošnjo. Cveti belo, v drugi polovici poletja (junij-julij). Cvet je dvojni. Listi so 
temno zeleni in jajčaste oblike. 
 
velikost žive meje: srednja (do 2m)  
število rastlin/m: 3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: ob rezi se dobro obraste, za mešane žive meje 
cena za rastlino: 5 EUR 
 
 

 



 

FAGUS SYLVATICA – bukev 
Široko rastoča, močno vejnata, listopadna rastlina.  Listi so enostavni, celorobi in bleščeče zeleni (Fagus sylvatica) ali 
temno rdeči (Fagus sylvatica Atropurpureum). Jeseni se obarvajo rumeno (Fagus sylvatica) ali škrlatno rdeče (Fagus 
sylvatica Atropurpureum) Ima dolgo življensko dobo. Plod-žir. 
 
velikost žive meje: srednja do visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 2-3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: ob rezi se dobro obraste, raste počasneje kot gaber 
cena za rastlino: 4-5 EUR 
 

                                                         FAGUS SYLVATICA ATROPURPUREUM (rdeča bukev) in FAGUS SYLVATICA (n. bukev) 

 
PHILADELPHUS CORONARIUS – jasmin 
Listopaden grm, ki ima jajčaste temnozelene liste. Jeseni obarvajo rumenkasto. Cveti v prvi polovici poletja (junij-
julij). Cvetovi so vrsnati ali polvrsnati. Bele barve. Prijetno dišijo. 
 
velikost žive meje: visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 2 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: ob rezi se dobro obraste, poleg zelene kulise tudi prijeten vonj 
cena za rastlino: 5 EUR 
 

PHILADELPHUS VIRGINAL                 PHILADELPHUS CORONARIUS 

 



 

 

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS – mešičkar 
Listopaden grm, ki cveti v začetku poletja (junij-julij) z belimi cvetovi, ki lahko imajo rahel priliv rožnate. Listi so 
rumene, rdeče in zelen barve, Lubje se v kosih lušči s starejših vej. Plod mešički. 
 
velikost žive meje: visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 2 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro obrase po rezi, dobro prenaša zmrzal, mestno onesnaženje in močne vetrove 
cena za rastlino: 5 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
POTENTILLA – petoprstnik 
Listopaden grm, ki cveti od pomladi do konca poletja z belimi, rumenimi, oranžnimi cvetovi. Listi so sestavljeni iz 
petih ozkih podolgovatih lističev modro zelene barve.  
 
velikost žive meje: nizka do srednje visoka (nad 1m)  
število rastlin/m: 2-3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro prenaša zmrzal, mestno onesnaženje, nezahtevna rastlina 
cena za rastlino: 5 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

SPIREA – medvejka 
Listopaden grm z gosto krošnjo. Cveti spomladi (S. vanhoutii) ali poleti v gostih socvetjih, ki so bele, rožnate in temno 
roza barve. Listi so nazobčani in rumene, temno zelene barve. Jeseni se obarvajo v rumeno-oranžne odtenke. 
Primerna je za nižje cvetoče žive meje (S. japonica Goldflame, S. japonica Golden princess) in visoke žive meje (S. 
vanhoutii). 
 
velikost žive meje: srednje visoka do visoka (1m-2m)  
število rastlin/m: 2- 3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro prenaša zmrzal, rez, mestno onesnaženje, nezahtevna rastlina 
cena za rastlino: 5 EUR 
 

S. JAPONICA GOLDEN PRINCESS             S. JAPONICA GOLDFLAME                          SPIREA VANHOUTII 
 

 
SYMPHORICARPUS – bisernik 
Listopadna rastlina z ovalnimi zelenimi listi, ki se na jesen obarvajo rumeno-oranžno. Cvetovi (junij) in plodovi 
(september) so bele barve (Symphoricarpus alb. Laevigatus). Obstajajo tudi sorte z rožnatimi cvetovi in plodovi (S. 
cheanau. Hancock, S. door. Megic Berry, S. orbiculatus). Uporabljamo ga za nizke-pokrovne žive meje (S. cheanau. 
Hancock) ali visoke žive meje. 

 
velikost žive meje: nizka do visoka (1m-nad 2m)  
število rastlin/m: 2- 3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro obraste po rezi, prenese mestno onesnaženje, plodovi niso užitni so pa zelo dekorativni 
cena za rastlino: 4 EUR 
 

S. ALBUS LAEVIGATUS                                 S. DOOR. MEGIC BERRY                             S. CHEANAU. HANCOCK (pokrovni)

  



 

WEIGELA – vajgela 
Listopaden grm z gosto široko rastjo in dlakavimi, podolgovatimi listi (zelene ali rdeče barve). Cveti od maja do junija 
v rožnati barvi. Cvetovi so zvončaste oblike. Veje se pod težo cvetov upognejo. Rahla rez po cvetenju zagotavlja 
bujno cvetenje naslednje leto. 
 
velikost žive meje: srednje do visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 2 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro obraste po rezi 
cena za rastlino: 5 EUR 
 

 

 
ROSA RUGOSA - japonski šipek 
Listopadna rastlina z gostimi trnatimi vejami in šipku podobnimi cvetovi. Zacveti rožnato (junij-julij), plod debel šipek. 
 
velikost žive meje: srednje visoka (1m)  
število rastlin/m: 2 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: dobro obraste po rezi, ima ostre trne, plod zelo dekorativen v zimskem času 
cena za rastlino: 5 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ABIES KOREANA - korejska jelka 
Zimzelen iglavec goste piramidaste rasti. Iglice so zelene s sivimi črtami. Že mlada rastlina ima storže (vijola barve). 
Rastlino se uporablja za prosto rastočo živo mejo. 

 
velikost žive meje: zelo visoka (5m)  
število rastlin/m: 1 rastlina/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična, ne mara suhih tal 
zanimivosti: primerna za onesnažene predele, zimzelena 
cena za rastlino: 8 EUR 

  

 

 

 

 

 

 
ABIES NORDMANNIANA- kavkaška jelka 
Zimzelen iglavec stožčaste rasti z vodoravnimi vejami. Iglice zelene, spodaj sive. Ima lepe storže-ko dozorijo so 
vijolične barve. Rastlino se uporablja za prosto rastočo živo mejo. 

 
velikost žive meje: zelo visoka (10m)  
število rastlin/m: 1 rastlina/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična, tolerira apnenčasta tla 
zanimivosti: primerna za onesnažene predele, zimzelena, zelo primerna za božično drevo 
cena za rastlino: 8 EUR 
 

 

 

 

 

 

 



 

PICEA ABIES – smreka 
Visoko iglasto, zimzeleno drevo z gostimi vejami. Iglice so močno bodeče svetlo zelene barve. Rastlino se uporablja 
za prosto rastočo ali rezano živo mejo. 

 
velikost žive meje: srednje visoka ali zelo visoka (1-10m)  
število rastlin/m: 1-2 rastlini/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: primerna za onesnažene predele, zimzelena, ima zelo plitek koreninski sistem 
cena za rastlino: 5 EUR 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
PICEA OMORIK – omorika 
Zimzelen iglavec, pokončne piramidaste oblike. Iglice zgoraj zelene, na spodnji strani sive. Zgodaj tvori storže (vijola 
barve). Zelo dobro uspeva pri visoki zračni vlagi, a je prilagodljiva, tako da uspeva tudi na suhih ali nekoliko vlažnejših 
rastiščih. Rastlino uporabljamo za prosto rastočo ali rezano živo mejo. 
 
velikost žive meje: srednje visoka ali zelo visoka (1-10m)  
število rastlin/m: 1-2 rastlini/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: zimzelena, zelo uporabna kot zaščita proti hrupu in prahu, dobro prenese mestno onesnaženje 
cena za rastlino: 8 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PICEA PUNGENS GLAUCA - srebrna smreka 
Zimzelen iglavec pokončne rasti. Iglice so srebrno modre barve in zelo bodeče. Rastlino uporabljamo za prosto 
rastočo živo mejo ali rezano živo mejo.  

 
velikost žive meje: srednje visoka ali zelo visoka (1-8m)  
število rastlin/m: 1-2 rastlini/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična 
zanimivosti: zimzelena, dobro prenese mestno onesnaženje 
cena za rastlino: 8 EUR 
 

 

 

 

 

 
PINUS SYLVESTRIS - rdeči bor 
Zimzelen iglavec koničaste rasti. Iglice modro zelene barve. Uporabljamo kot prosto rastočo živo mejo ali rezano živo 
mejo.  

 
velikost žive meje: srednje visoka ali zelo visoka (1-10m)  
število rastlin/m: 1-2 rastlini/m 
lega: povsod lepo uspeva, dobro prenaša sonce in vročino  
tla: skromno glede talnih razmer 
zanimivosti: zimzelena, dobro uspeva v urbanih okoljih, ima globok koreninski sistem 
cena za rastlino: 6 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAXUS BACCATA – tisa 
Zimzelen iglavec s temno zelenimi iglicami. Zelo dobro prenaša rez, uporabljamo jo za žive meje, oblikujemo jo lahko 
tudi v razne like, bonsaje. Ločimo ženske in moške rastline. Ženske rastline imajo v jeseni lepa rdeča semena, katerih 
ovoj je užiten, seme pa je sturpeno. 

 
velikost žive meje: nizka, srednja, visoka (1-2m)  
število rastlin/m: 2-3 rastline/m 
lega: povsod lepo uspeva, dobro prenaša popolno senco 
tla: normalna, odcedna, ne mara mokrih tal 
zanimivosti: zimzelena, dobro uspeva v urbanih okoljih, počasi rastoča rastlina, zelo dobra obnovi po rezi 
cena za rastlino: 8 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THUJA OCCIDENTALIS – ameriški klek 
Zimzelena rastlina. Iglice zelene barve, na jesen obarvajo rjavo. Plodovi rjavi okrogli storžki. 

 
velikost žive meje: srednje visoka ali zelo visoka (nad 2m)  
število rastlin/m: 1-2 rastlini/m 
lega: povsod lepo uspeva  
tla: normalna, odcedna, bazična, vlažna 
zanimivosti: zimzelena, prenese mestno onesnaženje, dobro prenese rez 
cena za rastlino: 4 EUR 
 

 

 

 

                  


