Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Janezu Sedušaku zlato priznanje Občine Kamnik
za izredno življenjsko delo – petdeset let aktivnega in nesebičnega dela na področju športa in
humanitarnosti, zlasti pri varovanju človekovih pravic invalidov za njihovo enakopravno
vključitev v družbo in izjemen prispevek k prepoznavnosti Medobčinskega društva invalidov
Kamnik in s tem Kamnika tudi na državni ravni.
Janez Sedušak je že v zgodnjih otroških letih zbolel za paralizo, katere posledice ga spremljajo
vse življenje. Zgodaj je spoznal, kaj pomeni biti drugačen od sovrstnikov, a mu to ni vzelo volje
in moči. Že kot osnovnošolec je sodeloval na vseh prireditvah in proslavah. Med triletnim
šolanjem za radiomehanika v takratnem Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku
je tekmoval v sedeči odbojki. Kot telefonist se je zaposlil v Alpremu in sodeloval v mladinskem
aktivu. Bil je soustanovitelj Kegljaškega kluba Kamnik in dolga leta njegov podpredsednik,
vodja in trener mladink in članic. Od 1983 do 1986 je bil član strokovnega sveta Kegljaške zveze
Slovenije in selektor republiške reprezentance mladink v kegljanju. V Kegljaškem klubu Kamnik
je bil aktiven do leta 1989.
Vrsto let je bil smučarski sodnik in organizator občinskih sindikalnih tekmovanj v kegljanju in
smučanju. V času smučarskih poletov v Planici je sodeloval v tehničnih službah. Leta 1985
je bil izvoljen za člana predsedstva Zveze telesnokulturnih organizacij in kasneje za
predsednika Odbora za športne objekte pri zvezi.
Zametki njegovega humanitarnega delovanja segajo v leto 1968, ko je bil soorganizator
odmevne prireditve Po delu šport in razvedrilo. Ves čisti dohodek prireditve je bil namenjen
Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku.
Po invalidski upokojitvi leta 1993 se je včlanil v Društvo invalidov Kamnik, današnje
Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, kjer so kmalu opazili njegove organizacijske in
vodstvene sposobnosti, zato je bil leta 1999 izvoljen za podpredsednika, od leta 2007 pa je že
tretji mandat njegov predsednik. Od 2006 do 2012 je bil dejaven član upravnega odbora Zveze
delovnih invalidov Slovenije in hkrati predsednik Koordinacije društev invalidov gorenjske
regije, od leta 2010 tudi predsednik Komisije za socialne in zdravstvene programe, od leta 2018
pa je član Nadzornega odbora.
Petnajst let, od 1999 do 2014, je bil organizator vseh prireditev, druženj, kopalnih dni in
okrevanj za članice in člane Medobčinskega društva invalidov Kamnik, od leta 2001 tudi
organizator kopanj v Termah Snovik. Medobčinsko društvo invalidov Kamnik šteje več kot
tisoč članic in članov, zato si je močno prizadeval in tudi tvegal, da so v težkih časih kupili
lastne prostore, dostopne invalidom na vozičku, namenjene ne le delovanju društva, pač pa
tudi posvetovanju članic in članov s strokovnjaki, delavnicam in predavanjem. Bil je organizator
in izvajalec vseh dejavnosti in ni mu bilo škoda časa, ko je z argumentirano prošnjo trkal na
vrata lokalne skupnosti ter prosil za sponzorstvo in donatorstvo izvajalce del, podjetnike in
obrtnike.
Janez Sedušak dobro pozna težave invalidov in se povsod glasno zavzema za njihovo
enakopravno vključevanje v družbo. Delo na humanitarnem področju je način in smisel
njegovega življenja. Tvorno sodeluje z Občinama Kamnik in Komenda, z Društvoma
upokojencev Kamnik in Komenda, na državni ravni pa je prav po njegovi zaslugi Medobčinsko
društvo invalidov Kamnik postalo zgled dobrega dela in s tem je veliko pripomogel tudi k
prepoznavnosti Kamnika.

