
Pogoji uporabe programske opreme k Splošnim pogojem uporabe družbe Adobe 

Nazadnje posodobljeno 1. junija 2015. Ta različica v celoti nadomešča različico z dne 7. aprila 2015. 

Ti licenčni pogoji za Programsko opremo urejajo vašo uporabo Programske opreme, vključene kot del Storitev 
(npr. če uporabljate aplikacije Creative Cloud na podlagi članstva »Creative Cloud«). Ti pogoji so vključeni v 
Splošne pogoje uporabe družbe Adobe (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«). Pojmi, ki so zapisani z veliko 
začetnico in niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Splošnih pogojih. 
Za programsko opremo vam je dodeljena licenca za uporabo (torej vam slednja ni bila prodana) samo skladno s 
temi pogoji. Če ste z nami sklenili druge pogodbe glede določene Programske opreme, v primeru navzkrižja s 
temi pogoji obveljajo določila teh pogodb. 

1. Uporaba Programske opreme. 

1.1 Licenca za programsko opremo na podlagi naročnine. 

Če vam Programsko opremo zagotovimo v sklopu vaše naročnine na uporabo Storitev, vam na podlagi vašega 
strinjanja s temi pogoji dodelimo neizključno licenco za namestitev in uporabo Programske opreme: (a) na 
zadevnem Območju, (b) v času trajanja vaše naročnine in (c) skladno s temi pogoji in povezano dokumentacijo, 
ki spremlja Programsko opremo. »Območje« pomeni po vsem svetu, vendar izključuje vsakršno ozemlje, nad 
katerim so ZDA uvedle embargo, in države, v katerih ne smete uporabljati Programske opreme ali Storitev. 
Programsko opremo lahko aktivirate na največ dveh napravah (ali virtualnih napravah) hkrati, če sta obe 
aktivaciji povezani z isto identifikacijsko številko Adobe za isto osebo, razen če je na spletni strani 
http://www.adobe.com/go/activation_si navedeno drugače. Vendar Programske opreme ne smete uporabljati 
na obeh napravah hkrati. 

1.2 Licenca za programsko opremo na osnovi naprav. Če ste kupili licenco za Programsko opremo na podlagi 
števila naprav ali virtualnih naprav (npr. za programsko opremo Creative Cloud za izobraževalne ustanove), 
veljajo določila tega poglavja 1.2: 

(a) Licenca. Na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji in obsega licence, ki je opredeljen v spremni 
dokumentaciji k Programski opremi, vam podeljujemo neizključno licenco za namestitev in uporabo 
Programske opreme: (1) na Območju, (2) v času veljavnosti licence, (3) v obsegu licence ter (4) skladno s temi 
pogoji in spremno dokumentacijo k Programski opremi. 

(b) Distribucija iz strežnika. Če to dopušča licenčna pogodba, ki ste jo sklenili z nami, lahko sliko Programske 
opreme kopirate v računalniški datotečni strežnik v svojem Notranjem omrežju za namene prenosa in 
namestitve Programske opreme v računalnike v istem Notranjem omrežju. »Notranje omrežje« pomeni 
zasebno, lastniško računalniško omrežje, do katerega je zagotovljen dostop vam, vašim zaposlenim in zunanjim 
izvajalcem. V Notranje omrežje niso vključeni deli interneta, omrežne skupnosti, ki so dostopne dobaviteljem, 
prodajalcem ali ponudnikom storitev, ali omrežne skupnosti, dostopne javnosti (na primer skupine, ki temeljijo 
na članstvu ali naročnini, združenja in podobne organizacije). 

1.3 Splošna licenca. Če vam Programsko opremo zagotovimo v sklopu Storitev brez omejitev glede naročnin ali 
števila naprav, vam na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji dodelimo neizključno licenco za namestitev in 
uporabo Programske opreme: (a) na zadevnem Območju, (b) za namene uporabe Storitev in dostopa do njih ter 
(c) skladno s temi pogoji in povezano dokumentacijo, ki spremlja Programsko opremo. 

1.4 Komplet za razvijanje programske opreme. Če Programska oprema vsebuje komplet za razvijanje 
programske opreme (»Komplet za razvijanje programske opreme«), ki ne zahteva ločene licenčne pogodbe, 
lahko ta komplet uporabljate za razvijanje aplikacij skupaj s Programsko opremo (»Aplikacija za razvijalce«). 
Komplet za razvoj programske opreme lahko vsebuje izvorno kodo s primeri uporabe (»Vzorčna koda«), 
komponente za čas izvajanja ali knjižnice, ki so lahko vključene v Aplikacijo za razvijalce, z namenom 
zagotavljanja ustreznega delovanja skupaj s Programsko opremo. Komplet lahko uporabljate izključno za 
namene notranjega razvoja Aplikacij za razvijalce, pri čemer lahko Vzorčno kodo, čase izvajanja in knjižnice, ki so 

 

http://www.adobe.com/go/activation_si


vključene v Komplet za razvijanje programske opreme, nadalje distribuirate samo v obsegu, ki je potreben za 
ustrezno vključitev Kompleta za razvijanje programske opreme v Aplikacijo za razvijalce. Strinjate se, da nas 
boste obvarovali pred vsakršno izgubo, škodo, zahtevki ali tožbami, vključno s stroški odvetniških storitev, ki bi 
nastali kot posledica vaše uporabe Aplikacije za razvijalce ali Kompleta za razvijanje programske opreme. 
Morebitna ločena licenčna pogodba za Komplet za razvijanje programske opreme prevlada nad določili tega 
poglavja. 

1.5 Omejitve in zahteve. 

(a) Obvestila o lastništvu. Zagotoviti morate, do vse dovoljene kopije te Programske opreme, ki jih izdelate, 
vsebujejo enaka obvestila o avtorskih in drugih lastninskih pravicah, ki so prikazana na Programski opremi ali 
v njej. 

(b) Omejitve. Če ni drugače navedeno v teh pogojih, je prepovedano: 

(1) spreminjati, prenašati, prilagajati ali prevajati Programsko opremo; 

(2) izvajati obratni inženiring, povratno prevajati, razstavljati ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo 
Programske opreme; 

(3) uporabljati ali ponujati Programsko opremo za zagotavljanje storitev; 

(4) gostiti ali pretakati Programsko opremo ali komur koli omogočiti dostop do Programske opreme prek spleta 
ali jim kako drugače zagotavljati oddaljeni dostop do Programske opreme; 

(5) (i) zaobiti tehnološke ukrepe, ki so namenjeni nadzoru dostopa do Programske opreme, ali (ii) razvijati, 
distribuirati ali s Programsko opremo uporabljati izdelke, ki lahko zaobidejo tovrstne tehnološke ukrepe; 

(6) najeti, dati v najem, prodajati, izdajati podlicence, odstopati ali prenašati svoje pravice do te Programske 
opreme ali odobriti kopiranja katerega koli dela te Programske opreme v naprave drugih oseb. Če kupite izdelek 
Creative Cloud za ekipno delo ali Creative Cloud za izobraževalne ustanove (imenovani uporabnik), lahko 
dodeljujete posamezne licence skladno z veljavno dokumentacijo, ali 

(7) uporaba programske opreme za dejavnosti, ki jih ne izvaja posameznik (npr. avtomatizirana strežniška 
obdelava). 

1.6 Območje. Če kupite več licenc za uporabo Programske opreme, Programske opreme ni dovoljeno namestiti 
ali uporabljati zunaj države, v kateri ste kupili licenco, če tega pogodba za program za količinsko licenciranje, ki 
ste jo sklenili z nami, izrecno ne dovoljuje. Če prebivate v Evropskem gospodarskem prostoru, »država« pomeni 
celoten Evropski gospodarski prostor. Tukaj podeljeno licenco lahko dokončno razveljavimo ali začasno 
prekinemo naročnino na storitev Creative Cloud ali dostop do Storitev, če ugotovimo, da Programske opreme ali 
Storitev ne uporabljate skladno z določili tega poglavja. 

1.7 Aktiviranje. 

Programska oprema lahko od vas zahteva izvedbo ukrepov za aktiviranje svoje Programske opreme ali potrditev 
svoje naročnine. Če ne aktivirate ali registrirate Programske opreme in potrdite naročnine ali če ugotovimo lažno 
ali nepooblaščeno uporabo Programske opreme, lahko to vpliva na delovanje oz. nezmožnost delovanja 
Programske opreme in prekinitev ali začasno prekinitev naročnine. 

1.8 Posodobitve. 

Programska oprema lahko občasno samodejno prenese in namesti posodobitve družbe Adobe. Te posodobitve 
so lahko v obliki popravljenih napak, novih funkcij ali novih različic. Soglašate, da boste te posodobitve družbe 
Adobe sprejeli kot del uporabe Programske opreme. 



2. Pogoji uporabe posebne Programske opreme. 

To poglavje se nanaša na določeno Programsko opremo in komponente. V primeru navzkrižja med tem 
poglavjem in katerim koli drugim poglavjem za zadevno Programsko opremo ali komponente prevlada to 
poglavje. 

2.1 Programska oprema za pisave. Če Programska oprema vključuje programsko opremo za pisave (razen za 
pisave, ki so na voljo v sklopu storitve Typekit, ki jo urejajo Dodatni pogoji): 

(a) Pisavo/-e, ki ste jo/jih uporabili za določeno datoteko, lahko posredujete tiskarni ali drugemu ponudniku, ki 
lahko s to/temi pisavo/-ami obdela vašo datoteko, pod pogojem, da ima veljavno licenco za uporabo zadevne 
programske opreme za pisave. 

(b) Kopije programske opreme za pisave lahko vdelate v svoje elektronske dokumente za namene tiskanja, 
ogleda in urejanja dokumenta. Ta licenca ne zagotavlja drugih izrecnih ali implicitnih pravic za vdelavo pisav. 

(c) Kot izjema zgornjemu pravilu so pisave, naštete na naslovu http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_si, 
vključene v Programsko opremo samo za namen delovanja uporabniškega vmesnika Programske opreme, in ne 
za vključitev v katero koli izhodno datoteko. Te naštete pisave niso licencirane v okviru tega poglavja 2.1. Teh 
pisav ne smete kopirati, premikati, aktivirati ali uporabljati ali dovoliti njihovega kopiranja, premikanja, 
aktiviranja ali uporabe kateremu koli orodju za upravljanje s pisavami, v katerem koli programu ali datoteki ali s 
katerim koli programom ali datoteko, razen s Programsko opremo. 

(d) Odprtokodne pisave. Nekatere pisave, ki jih družba Adobe distribuira s to programsko opremo, so lahko 
odprtokodne pisave. Vašo uporabo teh odprtokodnih pisav urejajo veljavni licenčni pogoji, ki so na voljo na 
naslovu http://www.adobe.com/go/font_licensing_si. 

2.2 Upodobljevalnik After Effects. Če je v programsko opremo vključena polna različica izdelka Adobe After 
Effects, lahko namestite poljubno število upodobljevalnikov v računalnike v svojem Notranjem omrežju, v 
katerem je vsaj ena naprava, v kateri je nameščena polna različica programske opreme Adobe After Effects. Izraz 
»Upodobljevalnik« pomeni del programske opreme, ki ga je mogoče namestiti in omogoča risanje projektov 
After Effects, vendar ga ni mogoče uporabiti za ustvarjanje ali spreminjanje projektov in ne vključuje celotnega 
uporabniškega vmesnika After Effects. 

2.3 Acrobat. Če programska oprema vključuje aplikacije Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite ali 
določene funkcije teh programov, se uporablja poglavje 2.3. 

(a) Programska oprema lahko vsebuje aktivacijsko tehnologijo, ki vam omogoča aktiviranje dokumentov PDF z 
določenimi funkcijami prek uporabe digitalnega pooblastila v Programski opremi (»Ključ«). Strinjate se, da ne 
boste pridobivali dostopa ali poskušali pridobiti dostopa do ključa, nadzirati, deaktivirati, odstraniti, uporabljati 
ali distribuirati ključa za kakršen koli namen. 

(b) Digitalna potrdila. Digitalna potrdila lahko izdajajo zunanji overitelji potrdil, kot so prodajalci storitev Adobe 
Certified Document Services in prodajalci storitev Adobe Approved Trust List (skupaj imenovani: »Overitelji 
potrdil«), lahko pa so tudi samopodpisana. Nakup in uporaba digitalnih potrdil ter zanašanje na njih so vaša 
odgovornost in odgovornost Overitelja potrdil. Za odločitev o tem, ali želite potrdilu zaupati ali ne, ste 
odgovorni sami. Če Overitelj potrdil ne zagotovi ločenega pisnega jamstva, potrdila uporabljate na lastno 
odgovornost. Družbo Adobe boste zaščitili pred vsakršno odgovornostjo, izgubami, ukrepi, odškodninami ali 
zahtevki (vključno z vsemi razumnimi stroški, dajatvami in odvetniškimi taksami) iz naslova vaše uporabe 
vsakršnih digitalnih potrdil oz. Overiteljev, vašega zanašanja nanje ali v povezavi z njihovo uporabo. 

2.4 Adobe Runtime. Če Programska oprema vključuje programe Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave 
Player ali Authorware Player (skupaj imenovani: »Adobe Runtime«), velja to poglavje 2.4: 

(a) Omejitve programa Adobe Runtime. Programa Adobe Runtime ne smete uporabljati na nobeni napravi, ki 
ni osebni računalnik, ali s katero koli vgrajeno napravo ali različico naprave katerega koli operacijskega sistema. 
Za preprečitev dvomov in zgolj za ponazoritev programa Adobe Runtime ne smete uporabljati v kateri koli 
(1) mobilni napravi, TV-komunikatorju, dlančniku, telefonu, igralni konzoli, televizorju, DVD-predvajalniku, 
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medijskem središču (razen v tistih, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows XP Media Center Edition in 
njegove novejše različice), na elektronski oglasni tabli ali drugih digitalnih znakih, spletni napravi ali drugih 
napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo s spletom, digitalnem osebnem pripomočku, medicinski napravi, 
bankomatu, telematski napravi, igralnem avtomatu, sistemu za avtomatizacijo doma, kiosku, napravi za daljinsko 
upravljanje ali v kateri koli drugi elektronski napravi za široko potrošnjo, (2) mobilnem, kabelskem, satelitskem 
ali televizijskem sistemu, ki deluje s storitvami operaterja, ali (3) drugih napravah zaprtega sistema. Dodatne 
informacije o licenciranju programov Adobe Runtime so na voljo na spletnem mestu 
http://www.adobe.com/go/licensing_si. 

(b) Distribucija programa Adobe Runtime. Program Adobe Runtime lahko distribuirate samo kot povsem 
integriran del aplikacije, ki je bila razvita z uporabo Programske opreme, vključno s pripomočki, dobavljenimi s 
Programsko opremo, na primer kot del aplikacije, namenjene delovanju z operacijskim sistemom Apple iOS ali 
Android™. Distribucija ustvarjene izhodne datoteke ali uporaba s strani razvijalca na napravi, ki ni osebni 
računalnik, lahko od vas zahteva pridobitev licenc, ki so lahko predmet dodatnih licenčnin. Izključno vaša 
odgovornost je, da pridobite licence za uporabo na napravah, ki niso osebni računalniki, in plačate zadevne 
licenčnine. Sami v sklopu teh pogojev ne podeljujemo licenc za tehnologije tretjih oseb za uporabo aplikacij za 
razvijalce ali izhodnih datotek na napravah, ki niso osebni računalniki. Razen če je v tem poglavju izrecno 
navedeno drugače, ne smete distribuirati programa Adobe Runtime. 

2.5 Prispevne oglasne storitve. Skladno z določili licenčne pogodbe za končnega uporabnika za programsko 
opremo Contribute Publishing Services se ne smete povezati s programsko opremo Contribute Publishing 
Services, če niste kupili licence za vsakega posameznika, ki se namerava povezati s programsko opremo 
Contribute Publishing Services. Vendar pa lahko namestite poskusne različice programske opreme Adobe 
Contribute in se povežete s programsko opremo Contribute Publishing Services skladno z licenčno pogodbo za 
uporabo programske opreme Contribute Publishing Services za končnega uporabnika. 

2.6 Adobe Presenter. Če je v programsko opremo vključena programska oprema Adobe Presenter in namestite 
ali uporabljate dodatek Adobe Connect skupaj s Programsko opremo, lahko dodatek Adobe Connect namestite 
ali uporabljate samo z osebnim računalnikom, dodatka Adobe Add-In pa ne smete nameščati ali uporabljati v 
nobeni napravi, ki ni osebni računalnik, vključno z vsaj spletnimi pripomočki, TV-komunikatorjem, dlančnikom, 
telefonom ali tabličnimi računalniki. Del programske opreme, ki je vdelan v predstavitev, informacijo ali vsebino, 
oblikovano in izdelano z uporabo Programske opreme (»Adobe Presenter Run-Time«), lahko uporabljate 
samo skupaj s predstavitvijo, informacijo ali vsebino, v katero je vdelan. Programa Adobe Presenter Run-Time 
uporabnik ne sme uporabiti za noben drug namen, razen za vključitev v predstavitev, informacijo ali vsebino, 
poleg tega pa je treba vsem licencam takšne predstavitve, informacije ali vsebine preprečiti tovrstno 
nedovoljeno uporabo. Poleg tega predstavitve, informacije ali vsebine ne smete uporabljati za spreminjanje, 
obratni inženiring ali razstavljanje programa Adobe Presenter Run-Time, prav tako pa je treba takšno uporabo 
preprečiti tudi vsem prejemnikom licenc. 

2.7 Program Flash Builder s knjižnico LiveCycle Data Services (LCDS) za upravljanje podatkov. Program 
Adobe Flash Builder lahko vključuje knjižnico fds.swc. Knjižnico fds.swc lahko uporabljate samo za zagotavljanje 
možnosti upravljanja podatkov in kot izhodno datoteko v programski opremi, ki jo razvijate, pod naslednjim 
pogojem: ne smete (a) knjižnice fds.swc uporabljati za omogočanje asociacij ali možnosti uporabe programske 
opreme brez povezave ali (b) knjižnice fds.swc vključevati v katero koli programsko opremo, podobno Adobe 
LiveCycle Data Services ali BlazeDS. V nasprotnem primeru morate od nas pridobiti posebno licenco. 

2.8 Digital Publishing Suite (»DPS«) in InDesign. Če programska oprema vključuje določene komponente, 
zasnovane za dostop do storitev DPS (»DPS Desktop Tools«) ali delo z njimi, lahko namizna orodja DPS 
namestite in uporabljate izključno za namene (a) ustvarjanja in proizvajanja vsebine, ki bo prikazana znotraj 
programa Content Viewer (kot je opredeljeno v pogojih uporabe orodij DPS, se takšna vsebina v nadaljevanju 
imenuje »Izhodna vsebina«), (b) ocenjevanja in preizkušanja Izhodne vsebine ali (c) kjer je mogoče, uporabe in 
dostopa do storitev Adobe Digital Publishing Suite. Razen če v tem poglavju 2.8 ni navedeno drugače, ne smete 
prikazovati, distribuirati, spreminjati ali javno izvajati orodij DPS Desktop Tools. 

http://www.adobe.com/go/licensing_si


3. Pogoji uporabe, ki jih opredeljuje zakonodaja. 

To poglavje se nanaša na določena zakonodajna določila. V primeru navzkrižja med tem poglavjem in katerim 
koli drugim poglavjem za zadevno zakonodajo prevlada to poglavje. 

3.1 Nova Zelandija. Za stranke na Novi Zelandiji, ki to programsko opremo pridobijo za osebno, domačo ali 
gospodinjsko uporabo (ne za poslovne namene), to pogodbo ureja Zakon o potrošniških garancijah (Consumer 
Guarantees Act). 

3.2 Evropski gospodarski prostor.  

(a) Garancija. Če ste Programsko opremo pridobili v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), običajno 
prebivate v EGP in ste potrošnik (torej Programsko opremo uporabljate za osebne namene, ne za poslovne), je 
garancijska doba v povezavi s Programsko opremo enaka času trajanja vaše naročnine. Naša skupna 
odškodninska odgovornost v povezavi s kakršnimi koli garancijskimi zahtevki in uporabnikovim izključnim 
nadomestilom pod katero koli garancijo bo po naši presoji omejena na podporo za našo Programsko opremo na 
podlagi garancijskega zahtevka, zamenjavo Programske opreme ali na vračilo neizkoriščenega vnaprej 
plačanega deleža naročnine sorazmerno s posamezno Programsko opremo, če podpora ali zamenjava ni 
smiselna. Čeprav ti pogoji veljajo za vsakršne odškodninske zahtevke, ki jih vložite v povezavi s svojo uporabo 
Programske opreme, bomo prevzeli odgovornost za neposredno izgubo, ki bi jo bilo v razumni meri mogoče 
predvideti, če sami kršimo določila te pogodbe. Priporočljivo je, da sprejmete vse razumne ukrepe za preprečitev 
in zmanjšanje škode, predvsem da ustvarite varnostne kopije programske opreme in podatkov v računalniku. 

(b) Povratno prevajanje. Noben del teh pogojev ne omejuje nobene neodpovedljive pravice do povratnega 
prevajanja Programske opreme, ki vam jo morda zagotavlja veljavna zakonodaja. Če ste npr. v Evropski uniji 
(EU), imate pod veljavno zakonodajo morda pravico do povratnega prevajanja Programske opreme, če je to 
potrebno za zagotavljanje njene povezljivosti z drugim programom, mi pa teh informacij nismo dali na voljo. 
V tem primeru nas morate pisno prositi za informacije, ki so potrebne za skupno delovanje programske opreme. 
Poleg tega lahko povratno prevajanje izvajate samo vi ali kdo drug, ki je upravičen do uporabe Programske 
opreme v vašem imenu. Pred objavo takšnih informacij lahko uveljavimo razumne pogoje. Informacije, ki jih 
zagotovimo ali jih pridobite, lahko uporabljate izključno za namene, ki so opisani v tem odstavku. Te informacije 
je prepovedano razkrivati tretjim osebam ali jih uporabljati na način, ki predstavlja kršitev naših avtorskih pravic 
ali avtorskih pravic naših izdajateljev licenc. 

3.3 Avstralija. Če Programsko opremo pridobite v Avstraliji, veljajo naslednja določila ne glede na morebitne 
nasprotne navedbe v teh pogojih: 

OBVESTILO POTROŠNIKOM V AVSTRALIJI: 

Na svoje izdelke priznavamo jamstvo, ki ga ni mogoče izključiti pod avstralskim Zakonom o varstvu 
potrošnikov. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila stroškov pri večjih napakah in do nadomestila 
pri kateri koli drugi izgubi ali škodi, ki jo je mogoče razumno predvideti. Prav tako ste upravičeni do 
popravila in zamenjave blaga v primeru, da kakovost ni zadovoljiva in ne gre za večjo napako. 

4. Opozorilo za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike. 

V ZDA je Programska oprema komercialna računalniška programska oprema, kot je opredeljeno v zveznih 
uredbah FAR 12.212, in jo urejajo omejene pravice, kot so opredeljene v FAR v poglavju 52.227-19 
»Commercial Computer Software - Restricted Rights« (Komercialna računalniška programska oprema – 
omejene pravice), ali zvezna uredba DFARS 227.7202 »Rights in Commercial Computer Software or Commercial 
Computer Software Documentation« (Pravice komercialne računalniške programske opreme ali dokumentacije 
komercialne računalniške programske opreme) ali poznejši predpisi. Vsakršna uporaba, sprememba, 
razmnoževanje, izdaja, izvajanje, prikazovanje ali razkrivanje Programske opreme s strani vlade ZDA mora jo biti 
skladni z licenčnimi pravicami in omejitvami, ki so opisane v teh pogojih. 



5. Obvestila tretjih oseb. 

5.1 Programska oprema tretjih oseb. Ta Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo tretjih oseb, ki 
jo urejajo dodatni pogoji in določila, na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/thirdparty_si. 

5.2 DISTRIBUCIJA AVC. Spodnje obvestilo velja za Programsko opremo, v katero je vključena funkcija uvoza in 
izvoza AVC: TA IZDELEK JE LICENCIRAN SKLADNO Z ZBIRKO LICENC AVC ZA OSEBNO IN NETRŽNO UPORABO 
ZA (a) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEOPOSNETKI AVC«) IN/ALI 
(b) DEKODIRANJE VIDEOPOSNETKOV AVC, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL ZA OSEBNO IN NETRŽNO 
UPORABO IN/ALI SO BILI PRIDOBLJENI OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKOV, KI IMA LICENCO ZA 
ZAGOTAVLJANJE VIDEOPOSNETKOV AVC. LICENCA NI ODOBRENA ALI IMPLICIRANA ZA NOBENO DRUGO 
UPORABO. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C., OBIŠČITE SPLETNO MESTO 
http://www.adobe.com/go/mpegla_si. 

5.3 DISTRIBUCIJA MPEG-2. Spodnje obvestilo velja za Programsko opremo, v katero je vključena funkcija uvoza 
in izvoza MPEG 2: IZRECNO JE PREPOVEDANA UPORABA TEGA IZDELKA, KI NI NAMENJENA OSEBNI UPORABI 
POTROŠNIKA, NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KI JE SKLADEN S STANDARDOM MPEG-2 ZA KODIRANJE 
INFORMACIJ O VIDEPOSNETKU ZA PAKIRANE NOSILCE PODATKOV, RAZEN ČE JE ZA TAKO UPORABO 
PRIDOBLJENA LICENCA V OKVIRU UPOŠTEVANEGA PATENTA V ZBIRKI PATENTOV MPEG-2, ZA KATERE JE 
MOGOČE PRIDOBITI LICENCO PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, 
KOLORADO 80206. 

6. Pogoji uporabe aplikacije na različnih platformah. 

6.1 Apple. Če Programsko opremo prenesete iz spletne trgovine Apple iTunes s programi, priznavate in se 
strinjate, da družba Apple ni dolžna zagotoviti vzdrževanja ali podpornih storitev za Programsko opremo. 
Če Programska oprema ni skladna z veljavno garancijo, lahko o tem obvestite družbo Apple, ta pa vam bo 
povrnila kupnino za Programsko opremo; v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba Apple pri tem 
nima drugih obveznosti iz naslova garancije v zvezi s Programsko opremo. 

6.2 Microsoft. Če Programsko opremo prenesete iz spletne trgovine Windows Phone Apps + Game Store, 
priznavate in se strinjate, da družba Microsoft, proizvajalci naprave in upravitelji omrežij niso dolžni zagotoviti 
vzdrževanja ali podpornih storitev za Programsko opremo. 
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	Če vam Programsko opremo zagotovimo v sklopu vaše naročnine na uporabo Storitev, vam na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji dodelimo neizključno licenco za namestitev in uporabo Programske opreme: (a) na zadevnem Območju, (b) v času trajanja vaše ...
	1.2 Licenca za programsko opremo na osnovi naprav. Če ste kupili licenco za Programsko opremo na podlagi števila naprav ali virtualnih naprav (npr. za programsko opremo Creative Cloud za izobraževalne ustanove), veljajo določila tega poglavja 1.2:
	(a) Licenca. Na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji in obsega licence, ki je opredeljen v spremni dokumentaciji k Programski opremi, vam podeljujemo neizključno licenco za namestitev in uporabo Programske opreme: (1) na Območju, (2) v času veljavn...
	(b) Distribucija iz strežnika. Če to dopušča licenčna pogodba, ki ste jo sklenili z nami, lahko sliko Programske opreme kopirate v računalniški datotečni strežnik v svojem Notranjem omrežju za namene prenosa in namestitve Programske opreme v računalni...
	1.3 Splošna licenca. Če vam Programsko opremo zagotovimo v sklopu Storitev brez omejitev glede naročnin ali števila naprav, vam na podlagi vašega strinjanja s temi pogoji dodelimo neizključno licenco za namestitev in uporabo Programske opreme: (a) na ...
	1.4 Komplet za razvijanje programske opreme. Če Programska oprema vsebuje komplet za razvijanje programske opreme (»Komplet za razvijanje programske opreme«), ki ne zahteva ločene licenčne pogodbe, lahko ta komplet uporabljate za razvijanje aplikacij ...
	1.5 Omejitve in zahteve.
	(a) Obvestila o lastništvu. Zagotoviti morate, do vse dovoljene kopije te Programske opreme, ki jih izdelate, vsebujejo enaka obvestila o avtorskih in drugih lastninskih pravicah, ki so prikazana na Programski opremi ali v njej.
	(b) Omejitve. Če ni drugače navedeno v teh pogojih, je prepovedano:
	(1) spreminjati, prenašati, prilagajati ali prevajati Programsko opremo;
	(2) izvajati obratni inženiring, povratno prevajati, razstavljati ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo Programske opreme;
	(3) uporabljati ali ponujati Programsko opremo za zagotavljanje storitev;
	(4) gostiti ali pretakati Programsko opremo ali komur koli omogočiti dostop do Programske opreme prek spleta ali jim kako drugače zagotavljati oddaljeni dostop do Programske opreme;
	(5) (i) zaobiti tehnološke ukrepe, ki so namenjeni nadzoru dostopa do Programske opreme, ali (ii) razvijati, distribuirati ali s Programsko opremo uporabljati izdelke, ki lahko zaobidejo tovrstne tehnološke ukrepe;
	(6) najeti, dati v najem, prodajati, izdajati podlicence, odstopati ali prenašati svoje pravice do te Programske opreme ali odobriti kopiranja katerega koli dela te Programske opreme v naprave drugih oseb. Če kupite izdelek Creative Cloud za ekipno de...
	(7) uporaba programske opreme za dejavnosti, ki jih ne izvaja posameznik (npr. avtomatizirana strežniška obdelava).
	1.6 Območje. Če kupite več licenc za uporabo Programske opreme, Programske opreme ni dovoljeno namestiti ali uporabljati zunaj države, v kateri ste kupili licenco, če tega pogodba za program za količinsko licenciranje, ki ste jo sklenili z nami, izrec...
	1.7 Aktiviranje.
	Programska oprema lahko od vas zahteva izvedbo ukrepov za aktiviranje svoje Programske opreme ali potrditev svoje naročnine. Če ne aktivirate ali registrirate Programske opreme in potrdite naročnine ali če ugotovimo lažno ali nepooblaščeno uporabo Pro...
	1.8 Posodobitve.
	Programska oprema lahko občasno samodejno prenese in namesti posodobitve družbe Adobe. Te posodobitve so lahko v obliki popravljenih napak, novih funkcij ali novih različic. Soglašate, da boste te posodobitve družbe Adobe sprejeli kot del uporabe Prog...

	2. Pogoji uporabe posebne Programske opreme.
	To poglavje se nanaša na določeno Programsko opremo in komponente. V primeru navzkrižja med tem poglavjem in katerim koli drugim poglavjem za zadevno Programsko opremo ali komponente prevlada to poglavje.
	2.1 Programska oprema za pisave. Če Programska oprema vključuje programsko opremo za pisave (razen za pisave, ki so na voljo v sklopu storitve Typekit, ki jo urejajo Dodatni pogoji):
	(a) Pisavo/-e, ki ste jo/jih uporabili za določeno datoteko, lahko posredujete tiskarni ali drugemu ponudniku, ki lahko s to/temi pisavo/-ami obdela vašo datoteko, pod pogojem, da ima veljavno licenco za uporabo zadevne programske opreme za pisave.
	(b) Kopije programske opreme za pisave lahko vdelate v svoje elektronske dokumente za namene tiskanja, ogleda in urejanja dokumenta. Ta licenca ne zagotavlja drugih izrecnih ali implicitnih pravic za vdelavo pisav.
	(c) Kot izjema zgornjemu pravilu so pisave, naštete na naslovu http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_si, vključene v Programsko opremo samo za namen delovanja uporabniškega vmesnika Programske opreme, in ne za vključitev v katero koli izhodno datot...
	(d) Odprtokodne pisave. Nekatere pisave, ki jih družba Adobe distribuira s to programsko opremo, so lahko odprtokodne pisave. Vašo uporabo teh odprtokodnih pisav urejajo veljavni licenčni pogoji, ki so na voljo na naslovu http://www.adobe.com/go/font_...
	2.2 Upodobljevalnik After Effects. Če je v programsko opremo vključena polna različica izdelka Adobe After Effects, lahko namestite poljubno število upodobljevalnikov v računalnike v svojem Notranjem omrežju, v katerem je vsaj ena naprava, v kateri je...
	2.3 Acrobat. Če programska oprema vključuje aplikacije Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite ali določene funkcije teh programov, se uporablja poglavje 2.3.
	(a) Programska oprema lahko vsebuje aktivacijsko tehnologijo, ki vam omogoča aktiviranje dokumentov PDF z določenimi funkcijami prek uporabe digitalnega pooblastila v Programski opremi (»Ključ«). Strinjate se, da ne boste pridobivali dostopa ali posku...
	(b) Digitalna potrdila. Digitalna potrdila lahko izdajajo zunanji overitelji potrdil, kot so prodajalci storitev Adobe Certified Document Services in prodajalci storitev Adobe Approved Trust List (skupaj imenovani: »Overitelji potrdil«), lahko pa so t...
	2.4 Adobe Runtime. Če Programska oprema vključuje programe Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player ali Authorware Player (skupaj imenovani: »Adobe Runtime«), velja to poglavje 2.4:
	(a) Omejitve programa Adobe Runtime. Programa Adobe Runtime ne smete uporabljati na nobeni napravi, ki ni osebni računalnik, ali s katero koli vgrajeno napravo ali različico naprave katerega koli operacijskega sistema. Za preprečitev dvomov in zgolj z...
	(b) Distribucija programa Adobe Runtime. Program Adobe Runtime lahko distribuirate samo kot povsem integriran del aplikacije, ki je bila razvita z uporabo Programske opreme, vključno s pripomočki, dobavljenimi s Programsko opremo, na primer kot del ap...
	2.5 Prispevne oglasne storitve. Skladno z določili licenčne pogodbe za končnega uporabnika za programsko opremo Contribute Publishing Services se ne smete povezati s programsko opremo Contribute Publishing Services, če niste kupili licence za vsakega ...
	2.6 Adobe Presenter. Če je v programsko opremo vključena programska oprema Adobe Presenter in namestite ali uporabljate dodatek Adobe Connect skupaj s Programsko opremo, lahko dodatek Adobe Connect namestite ali uporabljate samo z osebnim računalnikom...
	2.7 Program Flash Builder s knjižnico LiveCycle Data Services (LCDS) za upravljanje podatkov. Program Adobe Flash Builder lahko vključuje knjižnico fds.swc. Knjižnico fds.swc lahko uporabljate samo za zagotavljanje možnosti upravljanja podatkov in kot...
	2.8 Digital Publishing Suite (»DPS«) in InDesign. Če programska oprema vključuje določene komponente, zasnovane za dostop do storitev DPS (»DPS Desktop Tools«) ali delo z njimi, lahko namizna orodja DPS namestite in uporabljate izključno za namene (a)...

	3. Pogoji uporabe, ki jih opredeljuje zakonodaja.
	To poglavje se nanaša na določena zakonodajna določila. V primeru navzkrižja med tem poglavjem in katerim koli drugim poglavjem za zadevno zakonodajo prevlada to poglavje.
	3.1 Nova Zelandija. Za stranke na Novi Zelandiji, ki to programsko opremo pridobijo za osebno, domačo ali gospodinjsko uporabo (ne za poslovne namene), to pogodbo ureja Zakon o potrošniških garancijah (Consumer Guarantees Act).
	3.2 Evropski gospodarski prostor.
	(a) Garancija. Če ste Programsko opremo pridobili v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), običajno prebivate v EGP in ste potrošnik (torej Programsko opremo uporabljate za osebne namene, ne za poslovne), je garancijska doba v povezavi s Programsko op...
	(b) Povratno prevajanje. Noben del teh pogojev ne omejuje nobene neodpovedljive pravice do povratnega prevajanja Programske opreme, ki vam jo morda zagotavlja veljavna zakonodaja. Če ste npr. v Evropski uniji (EU), imate pod veljavno zakonodajo morda ...
	3.3 Avstralija. Če Programsko opremo pridobite v Avstraliji, veljajo naslednja določila ne glede na morebitne nasprotne navedbe v teh pogojih:
	OBVESTILO POTROŠNIKOM V AVSTRALIJI:
	Na svoje izdelke priznavamo jamstvo, ki ga ni mogoče izključiti pod avstralskim Zakonom o varstvu potrošnikov. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila stroškov pri večjih napakah in do nadomestila pri kateri koli drugi izgubi ali škodi, ki jo je mog...

	4. Opozorilo za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike.
	V ZDA je Programska oprema komercialna računalniška programska oprema, kot je opredeljeno v zveznih uredbah FAR 12.212, in jo urejajo omejene pravice, kot so opredeljene v FAR v poglavju 52.227-19 »Commercial Computer Software - Restricted Rights« (Ko...

	5. Obvestila tretjih oseb.
	5.1 Programska oprema tretjih oseb. Ta Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo tretjih oseb, ki jo urejajo dodatni pogoji in določila, na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/thirdparty_si.
	5.2 DISTRIBUCIJA AVC. Spodnje obvestilo velja za Programsko opremo, v katero je vključena funkcija uvoza in izvoza AVC: TA IZDELEK JE LICENCIRAN SKLADNO Z ZBIRKO LICENC AVC ZA OSEBNO IN NETRŽNO UPORABO ZA (a) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV SKLADNO S STANDAR...
	5.3 DISTRIBUCIJA MPEG-2. Spodnje obvestilo velja za Programsko opremo, v katero je vključena funkcija uvoza in izvoza MPEG 2: IZRECNO JE PREPOVEDANA UPORABA TEGA IZDELKA, KI NI NAMENJENA OSEBNI UPORABI POTROŠNIKA, NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KI JE SKLADEN ...

	6. Pogoji uporabe aplikacije na različnih platformah.
	6.1 Apple. Če Programsko opremo prenesete iz spletne trgovine Apple iTunes s programi, priznavate in se strinjate, da družba Apple ni dolžna zagotoviti vzdrževanja ali podpornih storitev za Programsko opremo. Če Programska oprema ni skladna z veljavno...
	6.2 Microsoft. Če Programsko opremo prenesete iz spletne trgovine Windows Phone Apps + Game Store, priznavate in se strinjate, da družba Microsoft, proizvajalci naprave in upravitelji omrežij niso dolžni zagotoviti vzdrževanja ali podpornih storitev z...


